
 

 
 

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

CELEBRADA  A  LA  SALA  D’ACTES  DE LA  FEDERACIÓ EL DIA  
10 DE FEBRER DE 2022 

 
Barcelona, a 10 de febrer de 2022 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.- Lectura de l’acta de l’assemblea general ordinària celebrada el 29 de 

juny de 2021 
Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, de l’informe o memòria de les activitats 

de l'exercici vençut 2021. 
Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 

vençut 2021 amb el tancament de balanç i compte de resultats. 
Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost per al exercici econòmic 

del 2022. 
Cinquè.- Aprovació del pla general d’actuació anual i calendari esportiu. 
Sisè.- Examen i aprovació, si s'escau, de les propostes presentades per els 

assembleistes i la Junta directiva d'acord l’article 49 apartats f) i g) dels 
Estatuts. 

Setè.- Precs i preguntes. 
 
Formen la taula el Sr. Joan Villuendas i Bornau, President, Josep Mª Antentas i 
Altarriba, Vice-President, Pere Riba i Masjuan, Secretari i Miguel Vélez Blasco, Vocal 
i Director Tècnic.      
 
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 :    Ricardo Amador Escobedo 
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: 
Mercè Rosich i Vilaró (CA Manresa), Josep Mª Piqueras i Folch (L’Hospitalt 
Atletisme), Iñaki Plaza Martínez (Cornellà At.), Francisco Piñera Penalva (Barcelona 
At.) Ricard Llorens Latore (AA Catalunya), Joan Bardina i Tomás (CA Tarragona), 
Sebastian Vidal Arin (Lleida UA), Manel Jofra Lecha (CA Palafrugell), José Luís 
Giménez Santiago (U.Colomenca), Jordi Molins Gómezx (JA Sabadell), Eduard 
Aixalà Culleré (CA Terres de Ponent i AA Xafatolls de Mollerussa), Jordi March March 
(CA Nou Barris), Xavier Sagrera Rius (CA Vic), Joan Cutrina Martí (CA Granollers), 
Bernat Peso Infante (CA Gavà), Noemí Carreras Rius (CA Igualada), Patricia 
Galdames Sessarego (Pratenc AA), Julià Urrutia Carratalà (CA Canaletes), Marta 
Gironés Castellà (UA Terrassa), José Antonio Prieto Gásquez (FC Barcelona),  



 

 
 
Joan Vila Font (CA Montornès), Pilar Mínguez Peral (CA Sant Boi), Juan José Agudo 
Bautista (CA Olesa), Alfonso López López (JA Berga), Santiago Cijes Millan (CA 
Calderí), Joaquim Torres Fernández (CA Baix Montseny), Carlos Herreras Martínez 
(CE Ironwill), i José Luis Blanco Quevedo (CA La Sansi). També assisteix Mª Rosa 
Busquets Fuster (CA Barcelonès), amb veu però sense vot. 
 
 
Comença la reunió amb la salutació del Sr. Pere Riba, que informa a l’assemblea 
que es troben presents 27 membres de ple dret que suposen 117 vots. 
 
A continuació sol·licita la participació de dos interventors. Es presenten voluntaris el 
Sr. Joan Vila Font (CA Montornès) i la Sra. Patricia Galdames Sessarego (Pratenc 
AA).  
 
Tot seguit es passa als punts de l’ordre del dia. 
 
 
Informe del president  
 
El Sr. Joan Villuendas comenta l’estat de les gestions per la reconstrucció de la 
pista coberta de Sabadell, informant que hi ha previst un concurs de licitacions pel 
dia 24 de febrer, de manera que s’està avançant d’una manera esperançadora. 
Agraeix a tota la família atlètica l’esforç realitzat per a que totes les competicions 
s’hagin dut a terme malgrat el covid. 
 
 
Primer.- Lectura de l’acta de l’assemblea general ordinària celebrada el 29 de 

juny de 2021  
 
No havent-hi correccions, s’aprova per unanimitat havent a la sala 28 membres i 
123 vots. 
 
Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, de l’informe o memòria de les activitats 

de l'exercici vençut 2021. 
 
El Sr. Miguel Vélez exposa la memòria del passat 2021, que ha estat marcada pel 
covid, però l’activitat ha estat la mateixa, amb la celebració del campionats 
habituals d’abans de la pandèmia, encara que adaptat a les normatives i 
restriccions d’aforament i, de vegades de participació, a diferència del que ha 
passat en altres federacions catalanes.  
 
En especial destaca la complexitat de la temporada de pista coberta que gràcies a 
les gestions del president amb l’Ajuntament de Barcelona i la Secretaria General de 
l’Esport, va ser realitzada sobre l’antiga pista desmuntable del Mundial95 instal·lada 
al Palau Sant Jordi.   
 
A continuació passa un resum del que s’ha aconseguit durant l’any 2021, destacant 
a nivell internacional la participació de 10 atletes catalans als Jocs Olímpics de 
Tokio, en especial les actuacions de l’Adel Mechaal i Ayad Lamdassen, al 1.500 i 
Marató, on van quedar cinquens, essent la millor actuació femenina la de Raquel 
González, catorzena al 20 Km. marxa. 
 
També va ser destacada la participació de 10 atletes catalan al Campionat d’Europa 
de Cros a Dublin, on Aaron Las Heras va ser vuitè a la categoria Sub23 i Esther 
Guerrero 5a com a integrant de l’equip de relleu mixte.  
 
 
 
 



 

 
 
Desprès fa un petit repàs de les actuacions dels atletes catalans als Campionats 
d’Europa de Pista Coberta, Copa d’Europa de Marxa, Campionat del Món Sub20 i 
Campionats d’Europa Sub23 i Sub20. 
 
Tot seguir repassa les fites a nivell estatal, destacant que la selecció catalana va 
guanyar el Campionat d’Espanya de Federacions a l’Aire Lliure, celebrat a 
l’Hospitalet, en format de mig programa masculí i femení amb 55 punts d’avantatge 
sobre la segona autonomia (Andalusia). Catalunya també va guanyar el Campionat 
de Federacions Sub18 celebrat a Granollers i en el Campionat per Federacions de 
Trail. 
 
Tot seguit fa un resum de la memòria dels resultats a nivell estatal dels clubs 
catalans destacant al Campionat d’Espanya de Cros la victòria del Futbol Club 
Barcelona en categoria absoluta femenina, així com a la Copa del Rei i de la Reina 
en Pista Coberta, on va guanyar el campionat masculí i va ser sots-campió al 
femení on el club AA Catalunya va quedar 6è tant en homes com e dones. 
 
També destacar que el FC Barcelona guanyà el Campionat d’Espanya de Clubs 
Femení i va ser sots campió Masculí. L’Avinent Manresa va ser setè en categoria 
femenina i l’AA Catalunya va ser tretzè tant en homes com en dones L’Hospitalet 
At. 14è en dones i 15è en homes. 
 
Desprès fa un recull dels resultats més destacats dels club catalans, tant a nivell 
estatal com autonòmic. 
 
Quant a rècords, destaca el d’Espanya Absolut de Sara Gallego en 400 m. Tanques 
(55”20), Laura Redondo en martell <870,66m) i Maria Vicente en Heptatló (6.304 
punts).  
 
En total al 2021 s’han batut 61 rècords de Catalunya. 
 
Pel que fa a cursos acadèmics organitzats per l’Escola Catalana de l’Esport, per als 
que cedim el nostre professorat d’assignatures específiques, al 2021 es van 
realitzar quatre cursos: 

 Dos del cicle inicial del Grau Mitjà en diferents formats (un extensiu de gener 
a maig i un altre intensiu de juny a setembre) 

 
 Un curs del cicle final del Grau Mitjà en format intensiu de juny a setembre 

 
 Un curs de Grau Superior que va acabar el gener de 2021, però que es va 

inicial al setembre de 2020. 
 

Pel que fa a Cursos de Formadors, de caràcter exclusivament federatius, es a dir 
organitzats per la Federació Catalana d’Atletisme (tot i que, com vostès ja saben, 
d’acord amb l’Escola Catalana d’Ensenyament, permeten convalidar algunes 
assignatures del Cicle inicial del Grau Mitjà), s’han realitzat tres cursos al 2021, dos 
telemàtics iniciats la temporada anterior amb les pràctiques dificultades per la 
pandèmia i un altra que es va iniciar el 27 de desembre i ha finalitzat el passat 9 de 
gener.  
 
Quant a activitats i concentracions, recolzant-nos al Programa Estatal de 
Tecnificació Esportiva, el Comitè Tècnic va organitzar tretze jornades per atletes del 
2004 al 2007, assistint un total de 140 atletes i els seus entrenadors personals. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
En Josep Mª Antentas passa un petit recull de la situació de la temporada Màster, 
Ruta i Trail al 2021. 
 
S’obre un torn de preguntes 
 
El Sr Jordi Molins (JA Sabadell) pregunta per concentracions de categories de 
promoció. 
 
El Sr. Vélez respon que la DGE només paga les que es realitzen al CAR de Sant 
Cugat i les de promoció es van aturar per causa de la pandèmia. 
 
El Sr. Francisco Piñera (Barcelona At) pregunta per què totes les seus dels cursos 
han estat fora de Barcelona 
 
El Sr. Vélez respon que el motiu és que cal una instal·lació amb aula i restaurant 
proper i pocs clubs van oferir la seva. 
 
S’aprova per unanimitat havent a la sala 31 membres d’assemblea que representen 
141 vots.   
 
 
Tercer.- Examen i aprovació, si s'escau, de la liquidació de l'exercici econòmic 

vençut 2021 amb el tancament de balanç i compte de resultats. 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Villuendas explicant que els comptes del 2021 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. 
 
A continuació passa a explicar algunes de les diferències entre el pressupost i la 
liquidació de despeses.  
 
Al Capítol I 
3.1 El Campionat d’Espanya de Trail es va fer a la illa de La Palma 
3.5 El Campionat Espanya CSD va fer-se a un lloc proper i es va reduir la despesa 
4.2 S’han afegir els controls en pista coberta que es van fer al desembre  
5.3 Es va afegir el Trofeu Tardor de Promoció que no estava pressupostat. 
6.1 La diferència correspon al Cros  
 
Al Capítol II 
3.1 El CCE no vol  donar material de competició i es van fer equipacions 
4.1.2  Correspon a reparacions del material de vídeo finish 
4.3.2  Un dels cursos ha començat a desembre però l’ingrés es farà al 2022 
 
Al Capítol III 
8.1 Video-finish  
 
Quant als ingressos 
1.6 Es tracta dels ingressos indirectes per les assegurances de Mutuacat 
1.9 Corresponen a les organitzacions de Pista Coberta en Palau Sant Jordi de  
 
Finalment explica que en aquests moment encara no es disposa del 100/% de les 
subvencions del Consell Català del l’Esport, però es disposa d’un fons social de 
gaire bé 200.000€ que permeten el funcionament normal de la Federació en tant 
arriben.  
 
 
 
 



 

 
 
S’obre un torn de preguntes. 
 
El Sr. Ricard Llorenç (AA Catalunya) pregunta per la diferència al punt 2.2 dels 
ingressos i per què s’ha perdut un 40% de les subvencions per classificacions de la 
RFEA. 
 
El Sr. Villuendas respon que no s’ha perdut, és només un retràs del Consejo 
Superior de Deportes en pagarlo 
 
El Sr. Xavier Sagrera (CA Vic) pregunta per què si han estat concedides no s’han 
comptabilitzat. 
 
El Sr. Villuendas respon que perquè encara no se sap l’import  
 
La Sra. Mercè Rosich pregunta pel punt 2.4  i per què encara no s’ha ingressat la 
subvenció extraordinària. 
 
El Sr. Villuendas explica que no era una subvenció extraordinària, sinó un 
avançament de la totalitat de les subvencions que el CCE va donar per ajudar a les 
Federacions.  
La Sra. Mercè Rosich pregunta com es comptabilitzen les llicències que es paguen 
en desembre per la temporada següent. 
 
El Sr. Villuendas respon que com ingressos anticipats. 
 
 
S’aproven els comptes del 2021 amb un benefici de 33.002,63€ i la continuïtat de 
l’empresa d’auditories per unanimitat havent a la sala 29 membres de ple dret que 
representen 132 vots. 
 
 
Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost per al exercici econòmic 

del 2022. 
 
 
El Sr. Viluendas comenta que el pressupost pel 2022 és similar al del 2021 
explicant que les principals diferències a les despeses són als apartats 
 

 Capítol II  4.1.3. Instal·lacions Municipals Pista Coberta on s’incorpora tot el 
que es paga de calefacció, voluntària, etc, ja que no hi ha acord amb 
l’Ajuntament de Sabadell i aprofita per a explicar les seves converses al 
respecte amb la Diputació i el Consell Català de l’Esport. 

 Capítol III  on felicita al personal de la Federació per la seva tasca i comenta 
que les amortitzacions previstes a l’apartat 8.1 corresponent als ordinadors 
dels concursos. 

 
A la part d’ingressos ha previst un increment en el nombre de llicències d’atletes i 
clubs.  

 1.3 Altres llicències, el pressupost és conservador perquè no se sap com 
funcionarà la llicència de dia. 

 1.5 No se sap si el retorn de MutuaCat serà el mateix pel descens en 
participacions en curses de ruta. 

 2.2 S’ha pressupostat només el que es considera pel 2022. La part que 
encara no s’ha cobrat del 2021 anirà directament a Fons social al moment 
del cobrament. 
 

S’obre un torn de preguntes 
 
 



 

 
 
 
El Sr. José Luis Blanco (CA La Sansi) pregunta el motiu pel qual el Mítin de 
Palafrugell o Lloret no tenen ajuts de la Federació en tant que el de Barcelona i el 
de Pista Coberta, si. 
 
El Sr Villuendas respon que els ajuts de la Federació pel Mitin de Barcelona i el de 
Pista Coberta, arriben com partides finalistes de l’Ajuntament de Barcelona i del 
Consell Català de l’Esport.  
 
El Sr José Luís Blanco demana que la Federació s’encarregui de posar l’ambulància 
a totes les competicions. 
 
El Sr. Villuendas respon que això s’ha de proposar a la comissió de clubs. 
 
El Sr. Ricard Llorens diu que a les competicions estatals hi ha un metge i una 
ambulància en Catalunya. 
 
El Sr. Bernat Peso (CA Gavà) explica que no és una bona solució posar ambulància, 
ja que en cas d’accident la normativa exigeix que no pugui marxar i ha de venir una 
altra de suport per a fer l’evacuació del ferit. El que és realment important és que 
hi hagi assistència mèdica a la pista. A més, en una competició petita és massa 
despesa i no es pot pagar. Ell suggereix que hi hagi ajuda amb el vídeo finish o els 
jutges. També demana que es torni a celebrar el Trofeu Josep Campmany els 
dimecres. 
 
S’aprova per unanimitat, havent a la sala 29 membres de ple dret amb 127 vots. 
 
Cinquè.- Aprovació del pla general d’actuació anual i calendari esportiu. 
 
El Sr. Vélez explica que el calendari de competicions del 2022 es va aprovar en 
Junta Directiva del dia 27 d’octubre, desprès d’haver passat per tots els comitès i 
comissions; Tècnic, Clubs, Cros, Promoció. 
 
Posteriorment i degut a diversos canvis de dates de la RFEA que afectaven 
directament a alguns campionats de Catalunya es van fer les següents 
modificacions, aprovades per la Junta Directiva del dia 20 de desembre. Els canvis 
són: 
 

 Campionat Catalunya Màster PC passa del 22 al 29 de gener 
 Control sub16-Control Absolut PC passa del 29 al 22 de gener 
 Campionat Catalunya Màster Cros passa del 6 al 13 de febrer 
 Campionat Catalunya Sub23 passa del 29 de maig al 19 de juny 
 Prèvia Campionat Catalunya Sub16 passa del 19 al 26 de juny 
 Campionat Catalunya Sub16 passa del 26 de juny al 9 de juliol 
 Copa Catalana de Clubs passa del 9 al 23 de juliol 

 
Hi ha també algunes modificacions a proposta de la Comissió de Cros i a partir 
d’aquesta temporada es recomana igualar les distàncies masculines i femenines a 
totes les categories. A més els Campionats individual i de cros curt es duran a 
terme durant el primer trimestre de l’any, i el de clubs i relleus en el darrer 
trimestre.  
 
La pista coberta s’està desenvolupant amb total normalitat gràcies a la solució 
trobada d’utilitzar la part no danyada per la construcció de l’hospital del campanya 
a la pista de Sabadell, completada amb l’anella de la pista coberta del mundial de 
1995. 
 
 
 



 

 
 
A destacar que els Campionats d’Espanya de Trail se celebraran a Catalunya, el de 
Federacions a Berga i el de Pujada Vertical a Cercs. 
 
El Sr. Bernat Peso pregunta si es poden fer juntes les proves de nois i noies. 
 
El Sr. Vélez diu que si 
 
El Sr. Ricard Llorens explica que hi ha un reglament de la RFEA que ho especifica. 
 
S’aprova el pressupost d’1.675.300,00€ per unanimitat amb 127 vots 
corresponents a 29 membres de ple dret. 
 
Sisè.- Examen i aprovació, si s'escau, de les propostes presentades per els 

assembleistes i la Junta directiva d'acord l’article 49 apartats f) i g) dels 
Estatuts. 

 
No hi ha propostes. 
 
Setè.-  Precs i preguntes. 
 
No hi ha preguntes 
 
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) 
 
 
 
 
 

Patricia Galdames Sessarego  
(Club Pratenc AA) 
Interventora 
(Signat a l’Original) 
 

 
 
 
 


