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ASSISTENTS 
1.- Josep Bochaca Tohà 
2.- Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- Jordi Puche Medina   
4.- David Gran Serrano 
5.- Raül Querol Prades 
6.- Jaume Masferrer Coma 
 

 
7.- Francesc  León Mañé 
8.- Jordi  Jorba Canales 
9.- Carles Ferrer Juanola 
10.- José C. Blázquez Sánchez 
11.- Josep Roca Piñol 
12.- Rubén Carro Cepeda 
13.- Albert Pol Camps 
   

 
 EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- Francesc Moradell Pont 
2.- Josep Mauri Pey 
3.- F. Javier Lara Escalante 
4.- David Prats Segarra 
5.- Josep Garcia Arroyo 

A dos quarts de set de la tarda,  a la seu social de la FCC, presidit pel seu President, Sr. Josep Bochaca, es reuneix la Junta Directiva 
per tractar els següents punts de l’ordre del dia: 
1.- Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Del punt 1r, incompliment Normativa Ciclocròs de 
Lleida, es notifica l’entrada de l’Acte notarial de la SC Ilerdense, sol·licitant detall dels imports adeutats. S’acorda lliurar a 
l’assessor legal la sol·licitud, perquè informi del procediment a seguir.  

2. Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta. Servei Català de Trànsit de 

Barcelona. Restriccions de Trànsit 2013. Funcionament de marxes i curses. Reglament de marxes, possibilitat de 

cronometrar trams en les marxes cicloesportives, eliminació de xips en les marxes cicloturistes, estudi de sortides 

esglaonades dels participants. Consell Català de l’Esport, Sr. Ramon Planas, responsable assessorament legal entitats 

esportives. Adequació Estatuts FCC al Decret 2010. Ajuntament de Barcelona. Sra. Maite Fandos Payà, Regidora 

d’Esports. Esdeveniments esportius 2013, ciclisme. Manteniment Velòdrom.  Festa del pedal. Torneig internacional de 

pista. Consell Directiu UFEC, presència com a membre en representació del ciclisme. Presentació als Jutjats de 

Tarragona amb motiu accident motocicleta en cursa. Assistència a la Comissió Delegada RFEC, situació i valoració 

econòmica, amb la presentació d’un deute excessiu. Trobada a Perpinyà, responsables ciclisme departaments 

languedoc-roussillon i midi-pyrenees, col·laboració esportiva, intercanvi de curses i col·laboració amb circuits de 

Challenge Tres Regions. Tarragona 2017, presentació del Pla Director dels Jocs i modalitat de ciclisme. Celebració de 

les proves de Ruta i  CRI a Vilaseca. Es demana fer un seguiment dels actuals cadets i júniors com a futurs 

competidors. Els referents, per a l’organització,  es concreten en el Delegat de Tarragona i el Sots Delegat a les Terres 

de l’Ebre. Possibilitat d’incloure en el programa la BTT. Inverse, proposta i valoració patrocini 2013. Volum de la 

comanda de la roba de seleccions i líders per al 2013, oferiment d’un descompte en comandes d’aquest exercici. 

3.- Informe i demés aspectes econòmics: El Tresorer fa una explicació detallada del flux de caixa a data d’avui. Tenint 

en compte deutes contrets i despesa prevista anual forçosa i per contra romanents junt amb cobraments pendents 

reconeguts, dóna un disponible de 47.000€, per fer front a l’activitat de 2013, quantitat totalment insuficient a 

l’espera de poder comptar amb la notificació de la subvenció del CCE del 2013. Aquestes dades no tenen en compte 

un disponible de la pòlissa de crèdit amb garantia hipotecària de 150.000€, fins a maig i rebaixat a 125.000€ 

posteriorment, subjecte a interessos d’ús. 

4.- Normativa esportiva 2013: Amb la presència del coordinador de la Comissió Esportiva es fa un balanç de les 

novetats més rellevants. Per evitar confusions es publicaran, indicant com a colofó, que qualsevol altra que circuli no 

té validesa i no deu crear confusió.  A nivell general la presentació de la revisió mèdica per als corredors que no la van 

acreditar al 2012. En el quadre de serveis sanitaris, a l’especialitat de trial, necessitat d’un metge en el lloc d’un 

diplomat en infermeria (DUI). A la carretera la inscripció prèvia a la cursa. A les curses en circuit de 800 a 1.000 metres 

comptabilitzar per punts, superiors fins a 3000 metres atendre’s a la bonificació de temps. En Elits i S’23 instaurar el 

rànquing català amb la suma ponderada de punts de Grans Clàssiques i Copa Critèrium. Modificar els premis en 

metàl·lic, curses de carretera, amb un valor, amb dret a premi de 6 equips, de 1.170€ a Grans Clàssiques, 830 a Copa 

Critèrium, 560€ a Júniors i 270€ a Cadets. Preu d’inscripció a les curses. Es crea la categoria fèmina màster, per córrer 

amb veterans. Les fèmines elit correran amb júniors masculins, poden fer-ho amb veterans si no hi ha cursa de júniors. 

Les cadets i júniors puntuaran amb Copa Catalana amb cadets masculins i les elits amb júniors masculins. A la 

categoria d’Escoles participaran en curses de benjamí, principiant, aleví i infantil, sense diferenciació de 1r i 2n any. Els 

campionats de Catalunya es faran de  principiant, aleví i infantil. S’estructura i es publica el detall de les proves de la 

crono ginkana. Els veterans tindran una distància màxima de 80 km, canviarà la puntuació de la Xallenge per  
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categories individuals, s’ampliarà la representativitat en la participació als campionats d’Espanya. S’amplia el nombre 

màxim de corredors per equip Sènior-Màster 30 fins a 18 corredors. S’introdueix el control de curses amb bici xips. Es 

crea la classificació general per equips de la Xallenge. Els tàndems masculins participaran amb Sèniors i Màsters 30 i 

els femenins amb els Veterans, en proves autoritzades per la Comissió Esportiva. S’instaura una nova categoria de 

proves socials, 17 a 49 anys (júniors-veterans 40). Curses en ruta o en circuits de més de 10 km, a celebrar de juliol a 

octubre, en altres dates caldrà autorització de la Comissió Esportiva. En Pista les inscripcions seran a 5€ i es crea un 

rànquing de la especialitat. En BTT XC es redueix el temps del format olímpic. Es crea un rànquing català individual i un 

d’equips, partint de la puntuació obtinguda de les proves de Copa Catalana i les dels Opens Territorials. Als Opens 

territorials es poden tramitar llicències de dia, participaran amb la seva categoria però no puntuaran. Els premis es 

fixen en 255€. Varien el premis en metàl·lic de la Copa catalana de descens, quedant en 370€. El premi en metàl·lic a 

la Classificació general de descens queda en 2.100€. 

5.- Tancament exercici 2012. Presentació a aprovació: El més destacat són els canvis de nomenclatura en el comptes i 

sotscomptes de despeses, partides més definides a l’imputar els conceptes. Després d’un exigent comentari i 

explicació del detall de les fotocòpies repartides, atenent que el superàvit no reflexa l’existència de fons en caixa pels 

incobraments de les subvencions de la Generalitat i l’immobilització dels pagarés. S’aprova per unanimitat. 

6.- Pressupost 2013. Presentació a aprovació: En el mateix document, que s’adjunta, on consten les despeses del 

2012, es reflexen les previsions del 2013. Després del seu estudi curós s’aprova per unanimitat. 

7.- Anàlisi de l’activitat esportiva, carències: Partint del calendari de carretera de competició es fa evident que 

l’organització de curses va davallant constantment. Es demana a les Territorials amb menys activitat que facin un 

esforç per incentivar la promoció de noves curses al calendari. Es remarca la creació de les curses 17-49 anys com un 

mitjà econòmic per complementar i fomentar el calendari de carretera. 

8.-  Procés inscripcions. Taxes arbitratge i cronometratge: Després de la primera cursa, es fa una valoració de la seva 

implementació, debatent-se els arguments positius i negatius que pot comportar. Per tal de millorar l’organització de 

les Comissions, es proposarà a la propera Junta Directiva que s’ampliï i es millori la representativitat dels membres 

d’aquestes comissions, especialment en Sènior/M30, Veterans i Btt, i s’acorda integrar la Comissió de Fèmines a les 

corresponents categories. Aquest procés es farà durant el mes de març i s’acorda analitzar la utilitat del procés de 

preinscripcions implementat. Es reparteix la nova proposta de taxes d’arbitratge i el nombre de components arbitrals. 

S’aprova per unanimitat. 

9.- Altes i baixes de Clubs: Amb la voluntat d’actualitzar el cens de Clubs d’aquesta Federació es donen de baixa les 

Entitats que voluntàriament ho han manifestat. La quantificació del 2012 correspon a 5 a Barcelona, 6 a Girona, 1 a 

Tarragona. Ja en aquest 2013 en comptabilitzem 4 a Barcelona i un a Girona. En el capítol d’altes en comptem 30 a 

Barcelona, 8 a Girona, 4 a Tarragona i 6 a Lleida. S’adjunta relació. 

10.- Convocatòria Assemblea Ordinària i Extraordinària: S’aprova convocar-les amb data 4 de maig, dissabte, al local 

de la Seu Territorial a Girona de la UFEC, població de Salt, piscines municipals, a les 16 hores en primera convocatòria i 

a les 16’30 en segona, queda supeditat al permís corresponent. 

11.- Convocatòria propera Junta Directiva: S’aprova el dimecres, 17 d’abril com la data de la propera Junta Directiva. 

12.- Torn obert de paraules: El coordinador de carretera 15-29 manifesta la seva preocupació per la cobertura dels 

vehicles motoritzats que participen voluntàriament donant suport a les curses. Es farà la consulta corresponent a les 

corredories d’assegurances i s’aprofitarà per delimitar la cobertura dels no motoritzats col·laboradors tanmateix a les 

proves 

I essent dos quarts i deu d’onze s’aixeca la sessió d’avui, vint-i-set de febrer de 2013  i de tot el transcrit, com a Secretari,  en dono 
fe i testimoni. 
 

V.P. El President         El Secretari 
 
 
Signat: Josep Bochaca Tohà        Signat: Albert Pol Camps

 


