
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 13/12/2022

A les 19:30 hores en segona convocatòria a la seu de la federació, amb l'assistència per part de la 
junta directiva i amb dret a vot: Francina Guardiola (presidenta), Àngel Viñeta ( vicepresident II), 
Cesc Rubio (secretari), Joan Benach (vocal), Joan Domenech (Vocal) i Nicolas Saez (vocal). 

Clubs amb dret a vot : Francesc Escola (Club Triatló Cornella), Joan Carles Castellà (Team Trirelay), 
Eva Ledesma (Tri. 4.40), Eduard Massó (Katoa), Albert Parreño (Fasttriatlon Barcelona), Víctor Dobaño 
(Prat Triatló 1994), Lucas Chirico ( Distance) i Toni Ruiz (CT Blanes). 

Estaments amb dret a vot: Miquel Guerrero (oficials), Francisco Javier Pérez (oficials) i Eduard Massó 
(tècnics) 

Per clubs sense dret a vot: Jesús Luis Andreu (C.N. Catalunya) i Aaron Pagès ( ltriatletes solidaris). 

També son presents sense dret a vot: Ramón Bernaldo ( comissió organitzador) i Sergi Noguera 
(secretari general) 

S'obre la reunió per part de la presidenta amb la benvinguda als assistents. El Sr. Rubio com a 
secretari els advertiments legals de desenvolupament de l'assemblea. 

Es tracta el primer punt del dia que es l'aprovació de l'anterior acta de l'assemblea que s'aprova per 
unanimitat. 

La presidenta fa una revisió de diversos aspectes que tenen una forta influencia en el normal 
desenvolupament de l'activitat i afectacions econòmiques, tals com que la Generalitat no te previst 
apujar subvencions, la problemàtica de les limitacions que imposen els titulars de les vies públiques pel 
que respecte a temps d'ús de l'espai i de dates, el que condiciona a tota la competició , tant en el disseny 
de les sortides separades, com a la coordinació del calendari que també es veu afectat pel gran número 
de proves per part de la FETRI. També comenta l'increment inicial d'un 60% en el preu de l'assegurança 
de la llicència i que la FETRI augmenta el seu cànon per persona en 2,00€ i 10,00€ per club. Per tal de 
no encarir molt la llicència, només s'aplicarà la pujada de la FETRI i la federació assumirà el cost més 
important que es el de l'assegurança a càrrec del resultat econòmic positiu d'aquest any. 

Es segueix amb el segon punt de l'ordre del dia i queden ratificats com a membres de la junta directiva 
els senyors: Angel Viñeta, Joan Domenech i Joan Benach. 

Es segueix amb el següent punt de l'ordre :" Aprovació si escau, de l'activitat de la temporada 2022, 
previsió per la temporada 2023 i preus llicencies 2023 ". La junta directa retira les seves propostes de 
canvi en les normes de la lliga i s'acorda amb tots el presents que es convocarà una reunió telemàtica 
amb tots els clubs per tal d'arribar al major consens possible sobre el tema. Per tal de que no existeixi 
un buit reglamentari, s'acorda que la lliga de duatló de carretera es realitzarà amb les normes actuals 
i que el nou reglament es tindrà que aprovar en la propera assemblea. 
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S'aprova els preus de les llicències per l'any 2023, amb la petició general de que en un futur es pugui 
fe una revisió del preu a la categoria junior. 

El quart punt de l'ordre del dia , "Aprovació pressupost temporada 2023", queda aprovat en 
votació , amb 9 vots a favor , 6 en contra i 1 abstenció. L'import del mateix es de 432.000,00 €. 

Intervé la Sra. Eva Ledesma per explicar el desenvolupament del programa Amazones que s'ha 
realitzar per primer cop. 

Intervé el Sr. Eduard Massó per explicar com funciona el grup del CAR i les accions i planificació de 
cara a la nova temporada. 

En el torn de preguntes, varis assistents demanen si es possible fe una llicència fraccionada per la 
temporada, en especial pel que fa les categories menors i que coincideixi amb l'inici del curs escolar. 

El Sr. Aaron demana si es pot organitzar un curs d'entrenadors. S'explica que ja s'ha intentat en varies 
vegades i no s'arriba al quòrum mínim , ja que a Catalunya aquest cursos son d'ensenyament reglat. 
Es proposa que encara que no sigui reglat, es faci algun tipus de formació o xerrades. 

El secretari i amb la presencia de tots els assistents , demana dos interventors per signar l'acta. 
S'ofereixen el Sr. Miquel Guerrero i Francisco Javier Pérez. 

l sense res més a tractar s'aixeca la reunió a les 21:25 hores del mateix dia.
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