Reunió de seguiment 2019-20

CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DEL RIPOLLÈS.

1.- INICI CENTRE CURS 2007/08
Fruit de la necessitat de crear una estructura de tecnificació territorial que faciliti la
pràctica de l’esport entre els joves sense haver d’allunyar-se del seu entorn familiar, i a la
vegada afavorir la potenciació d’aquelles disciplines lligades a una zona geogràfica
determinada s’acordà crear diversos Centres de Tecnificació esportiva a Catalunya, un
d’ells ubicat a Ripoll.
El primer curs 2007/08 primer curs amb 4 esportistes, mentre que aquest darrer curs
2018/19 tenim 15 esportistes interns (11 FCC).
2.- TECNIFICACIÓ.
TECNIFICACIÓ 2016.
Aquest curs 2016/17 tenim un total de 18 esportistes interns a la residència (3 trial i 9 de
carretera/btt/pista i 6 de la FCM).
TECNIFICACIÓ 2017.
Aquest curs 2017/18 tenim un total de 19 esportistes interns a la residència (8 de trial i 6
carretera/btt i 6 FCM).
TECNIFICACIÓ 2018.
Per aquest curs 2018/19 tenim un total de 15 esportistes interns a la residència. De la
Federació de Ciclisme 5 esportistes de trial i i 6 de carretera/pista/btt. De la Federació de
Motociclisme 4 interns i 1 de Ripoll.
TECNIFICACIÓ 2019.
Per aquest curs 2019/20 tenim un total de 17 esportistes interns a la residència. De la
Federació Catalana de Ciclisme 3 esportistes de trial i 6 de carretera. De la Federació
Catalana de Motociclisme 6 interns i 1 de Ripoll.

3.- ACTUACIONS DEL CENTRE
Actuacions realitzades al CTER:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Millora,manteniment i ampliació de la zona d'entrenament.
Consolidació escola de ciclisme.
Millora i manteniment zona d'aigües.
Millora i manteniment residència.
Suspeses les curses de trial i de carretera de la FCC.
Anul.lació de curs d’entrenadors de curses de muntanya.
Organització campionat d’espanya de trial motos (octubre’20)
Arribada de material pel gimnàs per part de la FCC.
Canvi en la empresa de catèring de la residència.

4.- PROPOSTES DE FUTUR
Actuacions:
− Consolidar les relacions amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i
incrementar-ne les estades i concentracions. Intentar crear un primer grup d'interns
i un projecte de tecnificació de curses de muntanya.
− Construcció per aquest any magatzem/garatge/taller en la zona d'entrenament.
− Consolidar relacions amb la Federació Catalana de Motociclisme en la modalitat de
trial per tal de poder un projecte de tecnificació de trial.
− Realitzar totes les actuacions de neteja o higiene en les instal·lacions del cter a
causa del Covid19.

5.- CURS 2019-2020
Actualment al Centre hi ha 9 esportistes de ciclisme amb les següents especialitats:
Nom

Modalitat

Beca

Curs

Club

Curs vinent Procedència

Martí Riera Roura

Trial

Beca

1er.batx

U.C.Vic

2on.Batx

Vic

Martí Vayreda Vendrell

Trial

Beca

2on.batx

CC Olot

Uni.

Olot

Guillem Oliver Ricart

Trial

Beca

2on.batx

UC Vic

Uni.

Taradell

Martí Hidalgo Basagañas

Carretera

Beca

1erbatx.

Terrassa CC

Baixa

Olot

Marcel Pallarès Reyes

Carretera No/Beca 1er.batx.

Terrassa CC

2on. Batx

Olot

Pau Torrent Ortiz

Carretera

Beca

1er.batx.

Terrassa CC

Uni.

Santa Pau

Eloi Salas Pastó

Carretera

No

2on.batx.

Terrassa CC

Uni.

Terrassa

Artur Dufour Pestaña

Carretera

No

2on.batx

CC Sant Boi

Uni.

Castelldefels

Bernat Tarres Mas

Carretera

No

2on.batx.

U.C. Vilanova

Uni.

Avià

Dels 9 alumnes d'aquest any, 6 acaben el Batxillerat i 1 baixa al mes de gener, la intenció
és que tots continuïn els seus estudis a la Universitat o Cicles formatius. La majoria
d'esportistes, un cop acabats els estudis reglats, continuen els seus estudis. Al llarg dels
cursos podem observar aquesta tendència a anar a la Universitat sense deixar de banda
els cicles formatius que cada vegada adquireixen major protagonisme.
Amb la finalitat de donar viabilitat econòmica al projecte s'acorda l’establiment d’uns preus
en funció dels diferents serveis. Aquests preus estan regulats en les ordenances fiscals
municipals i s’aproven de forma anual i consensuada amb la Federació.

Actualment els preus són els següents:
Becats

Import
120/mes

Mixtes

260/mes

No becats

400/mes

Entrenament

0

Menjars

35 per setmana

Aquest curs 2019/20 dels 9 interns en tenim:
- 8 esportistes amb beca.
- 0 esportistes amb beca mixta.
- 1 esportistes sense beca (temps parcial).
-

6 esportistes sense beca de Federació de Motociclisme.
( 5 interns, 1 mp i 1 només entrenaments).

De cara el curs vinent continuen en el centre dos esportistes de la Federació de Ciclisme i
cinc esportistes de la Federació de Motociclisme. Esperant les noves incorporacions
d’ambdues federacions.

