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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FCM CELEBRADA EL DIA 18-12-2021 A LA 

SALA D’ACTES DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT (Av. Països Catalans 44-48 Esplugues de 

Llobregat). 

Comença l’Assemblea a les 11:00 hores en segona convocatòria en no haver quòrum a les 10:30 

hores en primera convocatòria. 

 

1. CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FCM 
 

El secretari de la FCM dóna la benvinguda als assistents i inicia l’assemblea amb el primer punt 

de l’ordre del dia informant dels assistents a la mateixa: 

Membres assemblea: 

- JOSEP MARIA MAÑÉ NAVARRO – President FCM 
- ÒSCAR PÉREZ DE LARA BRUGUERAS – Representant Càrrec Oficial. 
- JORDI RIBÓ CARALTÓ Representant  - Càrrec Oficial 
- JAVIER GIL RODRIGUEZ - Representant Càrrec Oficial 
- SANTI ROIG MIGUEL – Representant pilot 
- RAMON MEMBRIVES GAVALDÀ – Representant pilot 

 

Motor Clubs amb dret a vot: 

- PENYA MOTORISTA BARCELONA – MANUEL MAESTRO PEREZ 
- MOTO CLUB ESPLUGUES – XAVEIR RIBÓ CARALTÓ 
- MOTOR CLUB TERRASSA – SALVADOR PRAT LEBRERO 
- MOTO CLUB LLUÇANÈS - MANEL VILARÓ TUBAU 
- MOTO CLUB MANRESA - RAMON CIRERA LAMARCA 
- MOTO CLUB VALL DEL GES – JOSEP MARIA CARRERA 
- MOTOCAT – RAMON MEMBRIVES GAVALDÀ 
- MOTO CLUB MOIANÈS – JAUME CODINA VILARDELL  
- MOTO CLUB FONOLLOSA – SERGI BACARDIT NOGUERA 

 

Motor Clubs sense dret a vot. 

- CE PENYA 100 PER HORA - ÒSCAR PÉREZ DE LARA BRUGUERAS 
- MOTO CLUB SABADELL – JAUME MARCO PERPIÑÀ 

 

Indica el secretari, el Sr. Òscar P. de Lara que si no hi ha cap inconvenient l’assemblea es declara 

oberta com és tradicional. 
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2. DESIGNACIÓ, SI S’ESCAU, DELS INTERVENTORS DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA 
 

El secretari demana si hi ha algun voluntari i s’ofereixen per actuar com a censors de l’acta 

d’aquesta assemblea els Srs. Jordi Ribó i Joan Ciscar.  Queden designats. 

 

3. INFORME DEL PRESIDENT 
 

El secretari dóna la paraula al Sr. Josep Maria Mañé president de la FCM. 

El Sr. Josep Mañé dóna la benvinguda i agraeix l’assistència dels assembleistes. 

Explica que la temporada 2022 es presenta amb bones perspectives tot i que sempre hi ha el 

dubte de si la pandèmia permetrà realitzar l’activitat prevista. Per al 2022 està previst la creació 

de nous campionats, la reforma del Reglament de Disciplina i un calendari amb força proves. 

També comenta que malauradament la temporada 2021 s’ha caracteritzat per un augment 

important de la sinistralitat. Això ha comportat l’augment de les primes d’assegurances i per 

tant també l’augment del preu de les llicències per al 2022.  

El President finalitza la seva intervenció demanant un minut de silencia pels pilots i amics 

motociclistes que ens han deixat.  

 

4. NORMATIVA GENERAL 
 

Pren la paraula el Sr. Cunillera per comentar les novetats en l’apartat de normativa general. 

· Adaptació de l’any de naixement a les edats de les llicència. 

· Increment mitjà del 10% de les primes d’assegurances que quedarà reflectit en els preus de 

llicència 2022. 

· Creació de la Copa Catalana de Trams d’Enduro que substitueix a la Copa Catalana d’Endurades. 

Els drets i subvencions d’aquest campionat seran els mateixos excepte el cronometratge que 

serà el 100%. Els preus d’inscripcions seran de 60€ per als adults i 50€ per als nens. 

També explica que no està previst continuar amb les ajudes extraordinàries per la covid19 que 

es van aprovar l’any passat 

El Sr. Cunillera demana l’aprovació dels canvis en la normativa general. S’aprova.   
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5. PRESSUPOST PER A L’ANY 2022 
 

Pren la paraula el Sr. Daniel Mas, tresorer de la Federació per explicar que el pressupost 2022 

és un pressupost continuista respecte als pressupostos dels anys anteriors i sempre des del 

principi de prudència.   

Per al 2022 està previst un volum d’ingressos i despeses de 2.000.800€ que supera 1.850.000€ 

del l’any 2021  i  s’acosta força al pressupost pre-covid del 2019.  

Destaca que gairebé ell 90% dels ingressos de la Federació provenen de les llicències i en segon 

lloc l’organització d’actes esportius. En relació a les despeses el 38% corresponen a les 

assegurances i el 31% a l’organització d’actes esportius. 

Demana l’aprovació del pressupost 2022. S’aprova per unanimitat. 

  

6. REGLAMENTS 2021 I CALENDARI ESPORTIU 
 

Pren la paraula el Sr. Berdaguer, Secretari Esportiu de la FCM, per comentar els canvis en els 

reglaments 2022: 

a) En trial a la categoria Aleví+8 del trial de Nens es permetrà participar-hi amb motos de 
fins a 125 cc. 

b) En Motocròs de Grans la categoria de Sots 18 4T passa a anomenar-se Sots 18 i podran 
participar-hi motos des de 150 cc fins a 250 cc tant de 2 com de 4 temps. 

c) El Campionat d’Endurades es substitueix  pel Campionat de Trams Cronometrats. 
d)  A l’Enduro Clàssiques es crea una nova categoria per a motos de 125cc anomenada 

TT125.  
e) A l’Enduro de Nens es podrà participar a la categoria Sots16 des dels 13 anys però sense 

acompanyant. 
A les categories Sots 16 i femenina hauran de portar placa amb far i porta matrícules. 
La categoria oberta s’elimina. 
A totes les categories seran els pilots els que tindran de portar el carnet de ruta.  

f) A l’Enduro la categoria Màster es divideix en dues: Màster 45 i Màster 55.  
Dins del parc tancat la motocicleta haurà d’estar d’amunt d’una estora impermeable per 
la part inferior i absorbent per la part superior, les mides mínimes han de ser de 80 x 
180 centímetres.     

g) A la resistència de ciclomotors, els equips de les curses més de 3 hores podran estar 
formats per un màxim de 3 pilots. Les curses de 9 hores o més puntuaran doble.                                                                                                                                        
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h) A la Promovelocitat s’està parlant per incloure una categoria de motos elèctriques 

ARIANE. Si al final s’arribés a un acord, les actuals elèctriques passarien al Supermotard.    

i) Al CMV es treuen les categories Open 600 i Open 1000 i s’està estudiant la possibilitat 

de fer una Challenge Yamaha 300. 

j) Les curses de Supermotard i Minimotard les organitzarà el Moto Club Terres de Ponent.  

Al Minimotard  les categories passen a ser MiniGP 160 Sèries, MiniGP 190 Sèries, 160 

Sèries i 190 Sèries.      

         k)  En Quads hi haurà el Trofeu de Quadresistència.   

El Secretari Esportiu demana autorització per a que la Comissió esportiva pugui realitzar algun 

canvi en cas necessari i per a que la Comissió esportiva pugui modificar el calendari si s’escau. 

S’aproven les dues peticions. 

Finalment, el Secretari Esportiu demana l’aprovació dels reglaments esportius 2022 i el calendari 

2022. S’aproven. 

 

7. APROVACIÓ RESULTATS COMPETICIONS 2021 
 

El Secretari demana l’aprovació dels resultats del 2021 que estan publicats a la web. S’aproven 

per unanimitat. 

 

8. APROVACIÓ, SI S’ECAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CODI DE DISCIPLINA 

Pren la paraula el Sr. Joan Àngel Alpiste President del Comitè de Competició i Disciplina de 

la Federació per explicar que el Codi de Disciplina havia de quedat obsolet i calia adaptar-lo 

a la legislació actual en matèria esportiva i actualitzar diversos aspectes com ara: 

a) Modificar les actituds susceptibles de ser sancionades. 

b) Modificar sancions pecuniàries. 

c) Adaptar el sistema de comunicacions a les possibilitats actuals. 

d) En els expedients oberts per actuacions punibles dutes a terme per l’entorn de pilots 

menors d’edat aclarir que la competència disciplinària afecta a qualsevol persona 

vinculada amb l’esportista. 

e) Adaptar el Reglament a la llei estatal de violència esportiva. 

Demana l’aprovació del canvis en el Codi de Disciplina Esportiva. S’aprova per unanimitat. 
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9. PROPOSTES PRESENTADES 
 

No s’ha presentat cap proposta. 

 

10. PRECS I PREGUNTES 
 

Sense cap altre tema a tractar, es dóna per acabada l’assemblea les 11:48 hores.  

 

 

 

 

Òscar Pérez de Lara     Josep Maria Mañé Navarro 

Secretari Junta Directiva     President FCM 

 

 

Vist i Plau: els censors del acta de l’assemblea. 

 

 

 

 

Joan Ciscar Peris    Jordi Ribó Caraltó 

 

 

   

 

 


