
 

  
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, 

CELEBRADA  A  LA  SALA  D’ACTES  DE LA  FEDERACIÓ EL DIA  

29 DE JUNY DE 2021 
 

Barcelona, a 29 de juny de 2021 a les 17,30 hores en segona convocatòria, 

comença l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Atletisme, 

degudament convocada sota el següent ordre del dia : 

 

Primer.- Informe del president  

Segon.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea General 

Ordinària celebrada el dia 26 de novembre de 2020. 

Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats de l'exercici 

vençut i de les activitats esportives del 2020 

Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 

vençut amb el tancament de balanç i compte de resultats i dels 

pressupost per al exercici econòmic del 2021. 

Cinquè.- Aprovació del pla general d’actuació anual.  

Sisè.- Examen i aprovació, si s'escau de les propostes presentades d'acord 

amb els articles 51.2. i 51.3  dels estatuts. 

Setè.- Precs i preguntes. 

 

Hi assisteixen el Sr. Joan Villuendas i Bornau, President, Josep Mª Antentas i 

Altarriba, Vice-President, Miguel Vélez Blasco, Vocal i Director Tècnic. El Sr. Pere 

Riba i Masjuan, Secretari de la Junta de Govern ha informat que no pot assistir. 

També informa que han excusat la seva participació els Srs. Pere Ferrando i Pere 

Vila. Actuarà com a Secretari de l’Assemblea i moderador el Sr. Josep Mª Antentas.      

 

També hi són presents els membres de la Junta de Govern  i membres 

assembleistes següents: 

 

Vicepresident:  Joan Cutrina Martí 

Vicepresident:  Josep Mª Piqueras Folch 

Vocal :    Ramon Mir i Ferrer 

Vocal :    Ricard Llorens Latorre 

Vocal :     Jordi March i March 

Vocal :    Sebastián Vidal Arin 

Vocal :    Joaquin Torres Fernández 

Vocal :    Jordi March March 

Vocal :    Joan Vilà i Font 

Vocal :    Patricia Galdames Sessarego 

Vocal :    Miguel Vélez i Blasco 

 

Es troben presents els membres de ple dret i integrants de l’Assemblea General de 

la Federació Catalana d’Atletisme, representants dels clubs següents: 

Carles Lorente González (CA Sant Celoni), Xavier Sagrera Rius (CA Vic), Vicente 

Egido Bolao (FC Barcelona), Patricia Galdames Sessarego (Pratenc AA), Noemí 

Carreras Rius  (CA Igualada), Bernat Peso Infante (CA Gavà), Joan Cutrina Martí 

(CA Granollers), Julià Urrutia Carratalà (CA Canaletes), Santiago Ferrer Graboleda 

(UA Terrassa), Manuel Moreno Velázquez (Cornellà At), Carlos Melchor Peirats (CA 

Sant Just), Ricard Llorens Latorre (AA Catalunya), Maria Mercè Rosich i Vilaró (CA 

Manresa), Jordi March i March (CA Nou Barris), Josep Mª Piqueras i Folch 

(L’Hospitalet At.), Lluïsa Casanovas Gaset (Barcelona At), Sebastián Vidal Arin (UA 

Lleida), Joan Vila Font (CA Montornès), Joaquim Torres Fernández (CA Baix 

Montseny).  

 

 

 



 

 

Comença la reunió amb la salutació del Sr. Josep Mª Antentas, que informa a 

l’assemblea que es troben presents 19 membres de ple dret que suposen 107 vots. 

 

Tot seguit demana que es puguin fer conjuntament el punt 3r i 5è. 

 

L’Assemblea mostra el seu acord. 

 

A continuació sol·licita la participació de dos interventors. Es presenten voluntaris el 

Sr. Joan Vila Font (CA Montornès) i el Sr. Manuel Moreno Velázquez (Cornellà At).  

 

Tot seguit es passa als punts de l’ordre del dia. 

 

Primer.- Informe del president  

 

El Sr. Joan Villuendas comenta que, malauradament l’informe d’aquest any 

continua marcat per la pandèmia, informant de les actuacions realitzades per 

gestionar-la, com han estat les Juntes Directives per Videoconferència i 

l’organització del treball a nivell telemàtic. Destaca el fet que la nostra Federació ha 

estat la primera a publicar un calendari amb proves nivell 2 per tal de poder 

realitzar competicions. Així mateix, s’han celebrat la majoria dels Campionats 

Individuals.  

 

D’altra banda, ha estat un any atípic, amb una baixada en el nombre de llicències 

tramitades, degut a la pandèmia, que han passat de 14.600 de la temporada 

2018/2019 a 11.800 a dia d’avui. Malgrat tot, com que al 2021 encara no s’han 

comptat les llicències temporals pensem que podem estar a prop d’aquella xifra i 

superar la del 2020 que va ser de 12.700 llicències.   

 

Per a la Pista coberta i davant el fet que la pista coberta de Sabadell es va convertir 

en un hospital de campanya, la Junta Directiva va buscar diverses solucions, 

parlant amb Sabadell, Vilafranca del Penedès i Tarragona, per poder dur a terme la 

temporada de pista coberta. El Sr. Ricard Llorens va suggerir parlar també amb 

l’Ajuntament de Barcelona pel Palau Sant Jordi. Després de les gestions realitzades 

pel president de la FCA amb l’Ajuntament i amb el Consell Català de l’Esport, que 

va concedir una subvenció extraordinària per instal.ar la pista coberta desmuntable 

en el Palau Sant Jordi, finalment s’ha pogut realitzat tota la temporada en pista 

coberta. 

 

Els clubs han contribuït molt organitzant competicions tant de Pista Coberta com a 

l’Aire Lliure per tal que tothom pogués competir. 

 

Quant a la temporada a l’Aire Lliure, s’ha pogut realitzar amb molta més normalitat 

finalitzat (fins el moment), amb el Míting Ciutat de Barcelona que es farà el proper 

1 de juliol. Quant al Trail, actualment es troba en una situació similar a la de la ruta 

de fa anys. S’està parlant amb Girona per a crear una Challenge i anar afegint 

curses al seu calendari. 

 

Quant a la disciplina de Trail, es va haver de defensar les competicions i els 

campionats en els tribunals per diverses denúncies que han estat desestimades 

Malgrat aquests entrebancs la Federació ha pogut celebrar totes les competicions. 

 

Un any més la Federació Catalana ha estat la millor d’Espanya. A destacar el Trofeu 

de la RFEA Premi “Mujer y Deporte” lliura a la Esperança Edo. De la resta de les 

fites es farà un resum al punt tercer. 

 

Aquest any es farà en Catalunya el Campionat d’España por Federacions tant 

Absolut com sub18.  

 

 

 



 

 

S’han iniciat les gestions per a veure de tornar a celebrar la pista coberta a 

Sabadell i el Campionat d’Espanya de Cros 2022 a Santa Cristina d’Aro. 

 

Segon.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea General 

Ordinària celebrada el dia 26 de novembre de 2020. 

 

No havent-hi correccions, s’aprova per unanimitat. 

 

Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats de l'exercici 

vençut i de les activitats esportives del 2020. 

 

Pren la paraula el Sr. Miguel Vélez, Director Tècnic que fa un repàs de la Memòria 

d’Activitats de la temporada passada, informant que hi és sencera a la web de la 

Federació i per tant només farà un petit resum de les actuacions més destacades. 

 

A nivell internacional, degut a la pandèmia es van suspendre tots els campionats 

internacionals, a excepció del Campionat del Món de Mitja Marató, on van participar 

Marta Galimany, Ayad Lamdassem i Adel Mechaal. 

 

A nivell estatal es van suspendre els campionats d’Espanya per federacions de 

combinades, cros sub18 i cros sub16. Quant al campionat d’Espanya de 

Federacions es va fer en format reduït (mig programa masculí i mig femení), lo qual 

ens va perjudicar i la selecció catalana va quedar segona per 2 punts i mig. També 

es va suspendre el Campionat d’Espanya sub20 en pista coberta que s’havia de 

realitzar en Sabadell. Quant el Campionat d’Espanya sub16 va passar al desembre. 

Els individuals a l’Aire Lliure van passar al setembre i octubre. 

 

La ruta també va veure’s afectada amb la suspensió dels Campionats d’Espanya de 

10 Km. la Milla i Curses de Muntanya.  

 

A nivell de resultats a destacar que al Campionat d’Espanya a l’aire lliure van haver 

345 participacions d’atletes catalans entre totes les categories (la meitat que l’any 

anterior), amb 102 medalles i 128 finalistes. En pista coberta 242 participacions (80 

menys que l’any 2019 degut a la suspensió del campionat sub20), amb 65 medalles 

i 108 finalistes 

 

Catalunya guanya la classificació per federacions, tenint en compte els finalistes en 

els campionats d’Espanya, amb 2491 punts per davant d’Andalusia amb 2016 punts 

i Madrid amb 2012 punts. 

 

Per clubs el FC Barcelona és 2n, l’AA Catalunya 9è, l’Avinent Manresa 11è, el 

Cornellà Atlètic 15è, el Muntanyenc Sant Cugat 17è, Nike 20è, ISS L’Hospitalet 24è.  

 

A nivell català els campionats de Catalunya de Cros i Pista Coberta es van poder 

realitzar amb normalitat. 

 

A causa de la pandèmia, la Generalitat només autoritzà les competicions 

internacionals i els campionats oficials de federacions espanyoles. Donada la 

idiosincràsia de l’atletisme i el seu sistema de classificació per mínimes, vam poder 

incloure moltes competicions al calendari RFEA per obtenir mínimes pels 

campionats d’Espanya.  

 

La temporada a l’Aire Lliure es va haver de reprogramar als mesos de setembre i 

octubre, malgrat això els Campionat de Catalunya de Clubs Absoluts i de promoció 

que estaven previstos pel novembre es van haver de suspendre per l’enduriment de 

les restriccions sanitàries. També es van suspendre el Campionat de Catalunya de 

Marxa per clubs, Milla, Mitja Marató i Marató. 

 

Es van poder organitzar durant l’octubre els dos campionats que la Federació havia 

sol·licitat, el sub18 a Tarragona i el sub16 a Granollers. 



 

 

Cal destacar el rècords d’Espanya absoluts d’Ayad Lamdassem en Marató, d’Ester 

Guerrero en 2.000, el de la Hora en pista de Marta Galimany, el de 30 Km. marxa 

de Mar Juárez i la millor marca de 300 metres tanques de Sara Gallego. D’altres 

categories, Bernat Erta va batre el rècord d’Europa sub20 de 400 m.ll. en pista 

coberta, i en quant a rècords d’Espanya, María Vicente el sub20 en 100 metres 

tanques , Adrián Gómez en 1.000 m.ll. sub16, Bemnet Vidal el de 1.500 obstacles 

sub16 i Erika Sellar el de javelina sub14. 

 

En total, a l’aire lliure, es van batre 17 rècords de Catalunya Absoluts, 2 sub23, 2 

sub20, 1 sub18, 4 sub16 i 4 sub14. En pista coberta es van batre 2 absoluts, 2 

sub23, 5 sub20, 5 sub18, 11 sub16 i 1 sub14.   

 

El Sr. Vélez passa la paraula al Sr. Josep Mª Antentas que explica que per causa de 

la pandèmia les competicions de màsters es van reduir moltíssim ja que es 

consideraven d’alt risc. A nivell internacional només es va fer el Campionat del Món 

de Madeira i algunes curses pre-covid. 

 

Cinquè.- Aprovació del pla general d’actuació anual.  

 

Reprèn la paraula el Sr. Miguel Vélez per informar sobre les activitats i 

concentracions previstes per l’any 2021, el qual considera que s’està realitzant amb 

una certa “normalitat”.  

 

Quant al calendari del 2021 ha estat elaborat per les diferents comissiones i 

comitès de la Federació i finalment va ser aprovat per la Junta Directiva. 

 

Degut a que totes les activitats de seguiment o concentracions que habitualment 

realitza la Federació van a càrrec del Pla ARC del Consell Català de l’Esport, que 

obliga a fer-les al CAR de Sant Cugat. Com que aquestes instal·lacions estan 

tancades als externs al Centre, no més s’han pogut realitzar les del PNTD en 

diferents indrets de Catalunya, ja que van a càrrec del CSD. Aquestes han estat 8 

sessions al mes de desembre amb 8-10 atletes i 4-5 entrenadors, amb una part 

teòrica a càrrec d’un entrenador de prestigi.  

 

També s’han impartit, de manera telemàtica la part teòrica, 5 cursos per part de 

l’Escola d’Entrenadors, dos d’ells organitzats directament per la Federació, els 

anomenats cursos de Formadors que convaliden algunes assignatures dels cursos 

acadèmics. Els altres tres van ser organitzats conjuntament amb Ensenyament 

(grau mig, inicial i final). 

 

El Sr. Vélez vol remarcar que les competicions que s’han realitzat han estat 

possibles gràcies a que es van incloure al calendari RFEA i a que els clubs ha 

col·laborat organitzant controls per ajudar als atletes a tenir més opcions de 

participar en un moment on les restriccions afectaven al nombre de participants 

que podia assolir una competició.  

 

La Pista Coberta ha estat realitzada al complert fent servir l’antiga pista 

desmuntable instal·lada al Palau Sant Jordi, ja que com tothom sap, per causa de la 

situació sanitària la Pista Coberta de Sabadell es va convertir en hospital de 

campanya. 

 

La temporada de cros també s’ha completat, excepte el Campionat de Catalunya de 

Club que es farà a finals d’octubre, ja que el d’Espanya està programat per 

novembre. També resta pendent el Campionat Màster. 

 

En ruta ja s’han fet els Campionats de Milla, el de 10 Km i 5 Km. El de Marató està 

programat pel 24 d’octubre a l’Escala i resta pendent de designar data i lloc de 

celebració als Campionats de Mitja Marató.  

 



 

En Trail, el Campionat es va fer a Berga, el de Trail Vertical es farà a Guardiola de 

Berguedà i el d’Ultra Trail a Tarragona. 

 

En relació a la marxa, ja es va fer el Campionat de Catalunya de totes les 

categories a Vendrell el passat 31 de gener. 

 

Referent a la temporada d’Aire Lliure, ja s’estan organitzant tots els campionats, 

tan individuals com de clubs, amb una certa normalitat. Malgrat que les dates per 

realitzar el de Clubs a la tardor, encara no han estat decidides 

 

Cal destacar que el dia 1 de juliol organitzarem el Míting Internacional de Barcelona 

a l’Estadi Serrahima. 

 

L’Assemblea aprova per unanimitat la Memòria d’activitats de 2020 per unanimitat. 

 

Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 

vençut amb el tancament de balanç i compte de resultats i dels 

pressupost per al exercici econòmic del 2021. 

 

Pren la paraula el Sr. Joan Villuendas explicant que els comptes del 2020 han 

passat l’auditoria sense cap excepció i aprofita per preguntar si es continua amb la 

mateixa empresa d’auditoria, Proaudit, SLP com fins ara. 

 

S’aproven els comptes del 2020 amb un benefici de 22.801,66€ i la continuïtat de 

l’empresa d’auditories per unanimitat. 

 

S’obre un torn de preguntes sobre els pressupostos del 2021. 

 

La Sra. Mercè Rosich (CA Manresa), pregunta sobre les mesures extraordinàries de 

la Federació per ajudar als clubs que han patit més per causa del covid, que han 

estat sobre tot els més petitets. 

 

El Sr. Villuendas respon que s’intentarà que tots els clubs rebin un ajut mitjançant 

un descompte pel pagament de la llicència de club. Les institucions ho tenen en 

compte i el Sr. Gerard Figueras, Secretari del CCE abans de marxar, ho va deixar 

organitzat.  

 

El Sr. Ricard Llorens (AA Catalunya), afegeix, com membre de la Junta Directiva, 

que es va concretar en la reunió del dia anterior de la Junta de Govern. 

 

El Sr. Xavier Sagrera (CA Vic), pregunta si és correcte posar als pressupostos una 

partida que no és segur que arribi. 

 

El Sr. Villuendas respon que donat que es tracta d’un pressupost i la previsió 

existeix, el més correcte és que hi figuri.  

 

El Sr. Xavier Sagrera comenta que si no arriba aquesta partida suposarà una 

desviació del 10%. 

 

El Sr. Villuendas respon que això s’explicarà al moment de presentar la liquidació a 

l’Assemblea, si és que la partida no arriba.  

 

El Sr. Ricard Llorens pregunta si es pot ampliar l’aplicació de la llicència temporal 

(setembre a desembre) que actualment es pot tramitar per la promoció, ja que 

desprès de l’estiu són moltes les incorporacions noves als entrenaments dels clubs i 

fer-lis llicència per la temporada complerta és una despesa excessiva. 

 

El Sr. Sebastià Vidal (UA Lleida) recolza aquesta proposta. 

 

La Sra. Patricia Galdames (Pratenc AA), la recolza també perquè desprès de 

vacances la gent torna amb ganes i es troba sense cobertura. 



 

 

El Sr. Villuendas respon que a la Federació també li resulta convenient l’existència 

d’aquesta llicència temporal i ho proposarà a la RFEA. Ell pensa que si hagués 

alguna dificultat per aplicar-la seria només a nivell informàtica, així que, de 

moment, proposarà fer-la només com llicència autonòmica, a nivell experimental.  

 

S’aprova el pressupost presentat d’ 1.835.250,00 €,  per unanimitat, havent a la 

sala 99 vots de ple dret que representen a 17 clubs. 

 

Sisè. Examen i aprovació, si s'escau de les propostes presentades d'acord 

amb els articles 24.1.4 i 24.1.5 dels estatuts. 

 

No hi ha propostes 

 

Setè.-  Precs i preguntes. 

 

La Sra. Mercè Rosich (CA Manresa) vol fer una proposta respecte de les pròximes 

eleccions a Junta Directiva de la Federació:  Proposa que s’avancin les eleccions ja 

que la temporada comença el dia 1 de gener i d’aquesta manera la nova junta 

iniciaria el seu camí al mateix temps que la temporada adaptant-la al nou tarannà. 

 

El Sr. Villuendas respon que es pot valorar, però que actualment estan en marxa 

gestions i reunions força complicades que afecten greument a assumptes tan 

complicats com la Pista Coberta i aquest avançament de les eleccions seria 

contraproduent. Troba que és força més important deixar solucionats els projectes i 

converses amb les institucions que estan a mitges en aquets moments, així mateix, 

aprofita per informar que té previst presentar-se a la reelecció. 

 

Sense cap altre tema a tractar, es lleva la reunió a les 19:15 hores. 

 

 

 

 

Joan Villuendas i Bornau 

President 

(Signat a l’Original) 

 

 

 

 

Josep Mª Antentas i Altarriba 

Secretari 

(Signat a l’Original) 

 

Joan Vila Font 

(Club Atletisme Montornès) 

Interventor 

(Signat a l’Original) 

 

 

 

 

 

Manuel Moreno Velázquez 

(Club Cornellà Atlètic) 

Interventor 

(Signat a l’Original) 

 

 

 

 

 


