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INTRODUCCIÓ
La Federació Andorrana de Ciclisme està treballant en la reestructuració de la seva
organització i funcionament per tal de promoure el ciclisme a nivell nacional i
ajudar els corredors a obtenir millors resultats. Aquest dossier té com a objectiu
presentar el projecte A.R.C.A de la Federació ( FAC ) per obtenir resultats destacats
a nivell internacional dels nostres corredors i per preparar amb les màximes
garanties els JPEE d’Andorra 2021. Per això es vol posar en marxa una nova
estructura federativa, així com la creació d’un nou programa d’entrenament
que pugui proporcionar les millors eines esportives als nostres atletes.
La FAC ha elaborat un full de ruta estructurat pels propers 4 anys i preparar així
durant les temporades 2018 a 2021 uns equips sòlids i competitius de ciclisme de
ruta, BTT i descens. L’objectiu es treballar des de la base per aspirar a formar
corredors que puguin assolir resultats a nivell mundial, obtenir resultats
destacables en les copes de Món, obtenir medalles en els propers JPEE i poder
participar en els Jocs Olímpics de Tòquio al Japó al 2020.
Des de la passada temporada es va iniciar un treball específic amb tot un conjunt
de proves per garantir el nivell del corredors que formen part d’aquest programa.
A partir de la propera temporada, la Federació s’ha replantejat tot el seu
funcionament i vol iniciar un seguiment més acurat. El projecte que es presenta a
continuació esta enfocat des de la base a l’alt rendiment
Aquest projecte s’inicia des de l’infantil que comença amb alguna de les escoles de
ciclisme del país que subvenciona la F.A.C.
La FAC ha posat les bases del programa anomenat A.R.C.A basat en 3 grups de
treball:
-

Un treball de detecció de talents

-

Un treball de tecnificació

-

Un treball de rendiment

Aquest projecte A.R.C.A, Alt Rendiment del Ciclisme Andorrà, i l’explicació dels 3
grups es detallen a continuació.
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PROGRAMA A.R.C.A
Alt Rendiment del Ciclisme Andorrà
El primer punt, i el més important, és el replantejament organitzatiu de la
Federació. Fins ara, la federació andorrana de ciclisme no tenia una estructura ben
definida i cada any treballava de manera diferent. La única persona que tenia
contractada anualment era el secretari. Els diferents entrenadors es contractaven
per temporades i el director esportiu segons la planificació de la temporada.
S’adjunta la relació del personal i la despesa dels anys 2016 i 2017.

El programa A.R.C.A necessita una gestió acurada i per tant és necessari crear
figures importants en l’organització de la F.A.C. A continuació la nova estructura de
la FAC.
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Nova estructura de la Federació Andorrana de Ciclisme
Per poder realitzar aquest programa, la primera figura necessària en l’organització
és la del Director Tècnic. Aquesta persona gestionarà totes les seccions de la
federació, s’ocuparà de les diferents formacions i tindrà un rol important en tota la
comunicació entre entrenadors-corredors-junta. Serà l’encarregada d’exposar els
temes importants a la Junta i aplicar les decisions que es prendran. Aquesta figura
gestionarà l’organització i la realització de les formacions, la coordinació de les
seccions i s’ocuparà dels dossiers importants .
Responsabilitats específiques del director tècnic:
Ø Aplicar les estratègies definides per la Junta Directiva
Ø Avaluar els resultats
Ø Establir els procediments a seguir en cada secció
Ø Supervisar el treball dels corredors
Ø Identificar les necessitats de formacions
Ø Millorar la comunicació entre la junta i els diferents actors de la F.A.C
Ø Coordinar el treball dels entrenadors i preparadors físics
Ø Coordinar el calendari medico-esportiu amb preparador físic
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El preparador físic és l’encarregat de preparar els entrenaments de tota la
temporada. Però també és qui organitzarà conjuntament amb el director tècnic tot
el seguiment mèdic dels esportistes. Tota la planificació de la temporada s’ajustarà
en funció del calendari de les curses marcades.
Responsabilitats específiques del preparador físic segons les categories:
Ø Seguiment de l’entrenament esportiu (via plataforma Training Peaks)
Ø Revisió i control de resultats mèdics (analítica, prova d’esforç, etc...)
Ø Elaboració d’un calendari apropiat per l’esportista de forma individual,
consensuat entre la federació i el propi esportista o club que compateix.
Ø Seguiment de l’evolució dels diferents test de camp i/o resultats.
Ø Trobada presencial corredor – entrenador de forma periòdica (mensual – 6
setmanes)
Ø Control antropomètric del corredor/a.
Ø Prova de lactat en test de camp (2-4 a l’any)
Ø Una prova d’esforç de seguiment
L’entrenador tècnic tindrà la funció d’establir un pont entre federació i clubs.
Aquest s’haurà de coordinar amb el preparador físic per tal d’ajudar els corredors
a complir de la millor manera amb el entrenament planificat. És qui realitzarà els
entrenaments més de terreny amb els corredors, els acompanyarà a les curses i
gestionarà la planificació de les diferents sortides. També haurà de coordinar-se
amb el director tècnic per el seguiment dels corredors.
El director d’equip és el responsable de gestionar els corredors en les curses i
entrenaments específics. Les seves tasques son d’acompanyar els corredors en els
entrenaments específics, sortides i carreres, gestionar les tàctiques dels corredors,
representar-los en cas de litigis, donar suport a nivell de material, preparació i si
cal, i anar als briefings de les curses per informar-ne els corredors.

7

La FAC seguirà incentivant els clubs a treballar amb la base d’aquest esport. La FAC
s’encarregarà de promocionar i subvencionar els campionats infantils de les diferents
modalitats i el treball dels clubs per augmentar-ne els seus efectius en les escoles.
L’objectiu es crear un pont entre aquestes entitats per ampliar-ne la base i fer un treball
específic amb els joves talents. Un dels ponts entre F.A.C i clubs és el treball amb els
entrenadors del grup de tecnificació que formaran part del programa A.R.C.A.
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PROGRAMA ESPORTIU ARCA
A nivell esportiu, La Federació Andorrana de Ciclisme ha decidit iniciar el
programa ARCA que pren en compte els entrenaments planificats, els controls
mèdics, proves de detecció de talents, proves d’esforç i estatges. Als objectius són:
Ø A curt termini:
•

Detectar a temps els futur talents.

•

Realitzar un treball molt específic amb les categories cadets i júniors.

•

Millorar / perfeccionar les capacitats dels actuals talents i els esportistes
elits de la federació Andorrana de ciclisme.

•

Estructurar un programa de treball des de categories infantils fins l’elit del
ciclisme.
Ø A mig termini:

•

Pujar el nivell dels corredors fins a assolir resultats destacats a nivell
mundial.

•

Consolidar el programa A.R.C.A
Ø A llarg termini:

•

Crear els futurs corredors elits del ciclisme Andorrà.

•

Obtenir resultats dins del top 20 mundial i corredors professionals.

Què volem aconseguir amb aquest programa?
Volem crear un sistema piramidal generalitzat per tal de donar oportunitats per a
tots/es els/les ciclistes. L’objectiu és ampliar la base no només a nivell quantitatiu
però també a nivell qualitatiu.
L’iniciació dels corredors al món de ciclisme seria progressiva i a mida que
obtindrien resultats participarien en competicions de més alt nivell fins a arribar a
portar corredors en competicions de nivell èlit/professional.

PROFESSIONALS
COMPETICIONS INTERNACIONALS
D'ALT NIVELL
COMPETICIONS INTERNACIONALS
DE NIVELL MITJÀ
COMPETICIONS DE PROXIMITAT
INICIACIÓ ESPORTIVA

ESTRUCTURACIÓ DEL PROGRAMA
El programa ARCA s’organitzarà de la manera següent:

Grup Rendiment

Sub23 - elit

Grup Tecnificació

Cadets i juniors

Talents

Infantils

A continuació es detallen de forma general els tres grans grups que es poden
establir i les seves vinculacions.
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Control de talents.

-

Programa enfocat a fomentar la base del ciclisme Andorrà amb les escoles de
ciclisme actuals i l’esport extra-escolar però amb un component científic on es
poden iniciar proves de diagnòstic per detectar futurs pròxims talents en
aquest esport i poder tenir present aquest esportista per un futur immediat.
El programa té pensat realitzar proves de control (prova esforç maximal amb
analitzador de gasos, radiografies de canell per veure l’edat madurativa del
nen/a, analítica control anual...) així com un diari d’entrenament que
confeccionarà el propi esportista, sense cap pauta concreta d’entrenament ja
que són edats de desenvolupament. El rol de la F.A.C és d’observador per tenir
uns possibles futurs corredors en les categories Cadet i Júnior.
Amb les proves diagnòstic junt amb el diari d’entrenament, es podrà veure el
nivell d’entrenabilitat que té aquell corredor/a i el seu marge de millora dins la
disciplina pertinent.
Edats: primer any infantil a primer any de cadet. (pot haver excepcions en
funció del nivell d’entrenabilitat).
Tecnificació.

-

En aquest grup ja s’incorporen els corredors des de cadet fins a sub23 que la
federació Andorrana cregui convenient, sempre sota un criteri tècnic i amb un
número limitat de places.

Es busca la màxima explotació del rendiment

esportiu per l’edat que correspon a l’esportista i els millors resultats assolibles
dins de les seves possibilitats.
Seria un programa d’alt rendiment on els participants d’ell tindran:
-

Seguiment de l’entrenament esportiu (via plataforma Training Peaks)

-

Revisió i control de resultats mèdics (analítica, prova d’esforç, etc...)

-

Elaboració d’un calendari apropiat per l’esportista de forma individual,
consensuat entre la federació i el propi esportista o club que compateix.

-

Seguiment de l’evolució dels diferents test de camp i/o resultats.

-

Trobada presencial corredor – entrenador de forma periòdica (mensual – 6
setmanes)

-

Control antropomètric del corredor/a.

-

Una prova d’esforç de seguiment junt amb una analítica.
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Rendiment.

-

Incorporació de corredors/es d’un nivell elevat i ja amb resultats destacats en
els seus respectius calendaris/disciplines. La federació Andorrana de ciclisme
escull com en l’anterior programa quins esportistes poden formar part d’ell,
així com els recursos a invertir.
Un element important en aquest grup és el seu calendari, ja que a millor
calendari més exposició pot tenir l’esportista i per tant, veure la millora del seu
rendiment així com obtenció de resultats destacats i de renom.
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Què trobem en el programa A.R.C.A?:
-

Seguiment de l’entrenament esportiu (via plataforma Training Peaks)

-

Revisió i control de resultats mèdics (analítica, prova d’esforç, etc...)

-

Elaboració d’un calendari apropiat per l’esportista de forma individual,
consensuat entre la federació i el propi esportista o club que compateix.

-

Seguiment de l’evolució dels diferents test de camp i/o resultats.

-

Trobada presencial corredor – entrenador de forma periòdica (mensual – 6
setmanes)

-

Control antropomètric del corredor/a.

-

Prova de lactat en test de camp (2-4 a l’any)

-

Una prova d’esforç de seguiment junt amb varies analítiques, ja que el
control en aquest grup és molt important.

Per resumir el programa quedaria d’aquest manera:
Grups

Necessitats

Edats

Criteris

Objectiu

primer any d'infantil a

prova d'esforç (2 per any /
Control

corredor).

Proves

de

derivades de la detecció de

talents

talents

(radiografia

mèdiques
canell,

12 a 15
anys

Resultats

Detectar

obtinguts –

futur

Criteri FAC

esportiu

un

talent

Tecnificació

Podem trobar esportistes
amb motivacions pròpies
programa.

Millorar
esforç

primer any de cadet.

de formar part d'aquest

analítica)

Prova

Observacions

(1

any,

2

analítiques /corredor, Gimnàs
(opcional)

15 a 22
anys

Resultats
obtinguts de mèrit.
Criteri FAC

de

les capacitats
i enfocament

Cadet a últim any de

al

junior

màxim

rendiment
esportiu

Rendiment

Prova

d'esforç

(1

any,

4

analítiques /corredor, gimnàs
(opcional).

18 anys <

Criteri FAC

Màxim

Junior que destaqui molt

rendiment

i/o corredors sub23 i/o

esportiu

professionals

13

PROGRAMA DE FORMACIONS i
XERRADES
Un altre punt nou que volem impulsar és l’àrea de formació de la Federació
andorrana de ciclisme on es faria un treball conjunt amb l’EFPEM així com la Unió
Europea de Ciclisme, UEC.
Pensem que per promocionar el ciclisme des dels més menuts i el rendiment dels
més grans, la formació dels monitors i entrenadors es clau. Volem treballar i
presentar el curs de monitor de ciclisme, i entrenador de ciclisme. Aquesta
inquietud ve arrel de l’actual creixement del sector de la bicicleta i la necessitat de
personal tècnic qualificat relacionat amb el món del ciclisme. L’increment
d’activitats relacionades amb aquest esport així com l’ aparició d’ escoles de
ciclisme i la llei de l’esport han fet que la federació andorrana de ciclisme es
decideixi a crear cursos oferint una formació integral des del monitor i/o animador
de activitat de ciclisme fins al d’entrenador on es trindran en compte les tasques de
planificació, formació, perfeccionament, prevenció de lesions per cada un dels
cursos.
A banda de la formació, per tal d’incentivar el ciclisme andorrà, la Federació
Andorrana de Ciclisme vol organitzar xerrades divulgatives obertes a tothom amb
diferents temàtiques (entrenament per potencia, ciclisme femení, fisiologia de
l’exercici, proves d’esforç, planificació de l’entrenament….)

Objectius

1. Proporcionar una formació solida en coneixements teòrics i habilitats
pràctiques del ciclisme.
2. Col·laborar en la formació continuada de tots els agents que formin part de
l’esport andorrà.
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3. Conèixer i fer conèixer el funcionament d’una escola de ciclisme i la filosofia
actual del ciclisme de base.
4. Dotar els monitors de principis tècnics i pedagògics elementals per
desenvolupar sessions d’ensenyament/aprenentatge del ciclisme, en funció
de la programació general de l’activitat i en l’àmbit de l’iniciació ciclista,
mitjançant el desenvolupament de nocions i pautes d’intervenció
adequades per la planificació, intervenció i evolució amb grups de treball
relacionats amb el ciclisme.
5. Conèixer les normes bàsiques de seguretat per que puguin acompanyar als
grups de treball durant la realització de la pràctica esportiva.
Destinataris

Participació oberta a tota aquella persona que mostri interès en la formació i
coneixements sobre els aspectes bàsics relacionats amb l’ensenyament del
ciclisme.
1. Directors, responsables, i/o personal vinculat a clubs i escoles de ciclisme.
2. Personal amb interès en formar part d’ un club o escola de ciclisme.
3. Gestors i personal vinculat a empreses de turisme actiu.
4. Esportistes
5. Entrenadors
6. Tècnics esportius, docents que vulguin incorporar el ciclisme dins de la E.F.
7. Llicenciats en CAFE, diplomats en E.F. TAFAD, estudiants de formacions
relacionades amb l’esport...
L’objectiu d’aquest ensenyaments no es altra que la de poder tenir personal
suficientment qualificat com per assentar unes bases teòriques i pràctiques als mes
joves i així iniciar la carrera esportiva amb el millor assessorats possible. Es busca
professionalitzar les tasques del monitor d’escola de ciclisme així com
d’entrenador definint unes competències adaptades a cada nivell.
Es treballarà també en la convalidació internacional per la UCI de les formacions i
titulacions andorranes.
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Demanda M.I. GOVERN D’ANDORRA,
departament d’esports.
La nostra demanda consisteix en rebre un augment en la subvenció per tal de
poder dur a terme tot una reforma en l’estructura de la federació andorrana de
ciclisme, per tal de millorar tot el funcionament i els resultats del ciclisme andorrà.
Aquesta nova orientació metodològica de treball inclou tot els serveis mèdic, tècnic
i recursos humans qualificats per tal d’encarar el treball cap a l’objectiu principal:
Obtenir resultats a nivell mundial.
A continuació detallem tot el desplegament organitzatiu i de serveis que inclou el
Programa A.R.C.A:
A nivell organitzatiu:

DIRECTOR TÈCNIC en aquest cas és la Carolina Poussier, molt experimentada en el
món de l’esport d’alt nivell, havent sigut esquiadora professional per la federació
andorrana d’Esquí, 17 anys de carrera professional en el món educatiu, titulada en
entrenaments d’alt rendiment i fitness i diplomada en esquí alpí. Te amplis
coneixements en ciclisme i domina 4 llengües (Català, Castellà, Francès i Anglès) el
que facilita les relacions internacionals. Va començar a treballar amb la federació el
01 de setembre de 2017 i la previsió es de treballar amb ella fins el 2020. Actualment
el seu salari es de 600€ mensuals per 4h diàries.
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PREPARADORS FÍSICS Per les seccions de ruta i BTT que seria en J o s e p
C o d i n a c h T e r r a d a s , preparador expert en planificació esportista de ciclistes
amb una formació (dip. Educación física, Entrenador nacional RFEC, Màster ARD por
COE) i una gran experiència formant un currículum com entrenador obtenint
resultats destacats en copa del món de XCO, campionats nacionals, mundials de XCO,
proves nacionals i UCI de elit – sub23 en ciclisme de carretera, on també ha
col·laborat en equips de categoría UCI Continental en la direcció i planificació
esportiva. Va començar a treballar amb nosaltres el 01 de novembre de 2017 i la
previsió es de treballar amb ell fins el 2020. Els seus honoraris son de 12780€ anual.
Per la sessió de descens seria el Miguel Angel Rodellar, antic preparador físic del Cyril
Després i Cedric Gracia i per tant, amb una gran experiència en entrenaments per
esportistes extrems. Aquest preparador està en previsió de contractació arran de la
reestructuració de la F.A.C.
ENTRENADORS TÈCNIC Per la secció de ruta i BTT seria l’entrenador del grup de
tecnificació de l’agrupació ciclista andorrana, Xavier Jové Riart, diploma en activitats
fisicoesportives, triatleta professional i corredor de BTT. Aquest entrenador està en
previsió de contractació arran de la reestructuració de la F.A.C.
Per la secció de descens, Oscar de la Cueva, coach i formador de descens amb
experiència al Canadà, fundador i director del projecte Vallnord Bike Park, i
formador de guies de BTT de l’EFPEM. Aquest entrenador està en previsió de
contractació arran de la reestructuració de la F.A.C.
DIRECTOR D’EQUIP que continuarà sent el Miguel Angel Gonzalez amb gran
experiència i coneixement en el món del ciclisme. S’ocuparà de totes les seccions.
Treballa amb la F.A.C des del maig de 2016, el seu salari mensual és de 200€ i cobra
un suplement per sortides.

17

A nivell esportiu

Ø El seguiment de l’entrenament de cada un dels corredors a través del programa
Training Peaks, que permet tenir un entrenament perfectament planificat i
estructurat amb un feedback immediat i directament controlable per
l’entrenador.
Ø Les revisions i control de resultats mèdics (analítica, prova d’esforç, etc...)
Ø L’elaboració d’un calendari apropiat per l’esportista de forma individual,
consensuat entre la federació i el propi esportista, club o equip que competeix.
Ø El seguiment de l’evolució dels diferents test de camp i/o resultats.
Ø Trobades presencials entre corredor – entrenador de forma periòdica (mensual
– 6 setmanes)
Ø Control antropomètric del corredor/a que permetrà conèixer de forma clara i
concisa una valoració de les millores dels corredors davant del programa
d’entrenament, un descripció del creixement muscle-esquelètic, adipós i
homeostàtic, i les possibles intervencions dietètiques/nutricionals a tenir en
compte.
Ø Prova de lactat en test de camp (2-4 a l’any) per saber el nivell aeròbic i
anaeròbic i programar millor les sessions per aconseguir millorar el rendiment
esportiu de cada corredor.
Ø Una prova d’esforç de seguiment junt amb varies analítiques, ja que el control
és molt important.
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PRESSUPOST ANYAL PROGRAMA
A.R.C.A
A continuació detallem el pressupost per dur a terme el programa A.R.C.A de la
Federació Andorrana de Ciclisme.

PRESSUPOST PROGRAMA A.R.C.A
Preparador físic
seccions ruta i BTT

Preparació física

10.200,0 €

Material de suport

882,0 €

Controls d'esforç /
Suport Mèdic

4.800,0 €

Estatges BTT

2.140,0 €

Estatges ruta

2.320,0 €

Xerrada ciclisme /
preparació física /
medicina esportiva

1.600,0 €

Dietes i allotjament
preparador

2.580,0 €

24.522,00 €

Grup de tecnificació

6.000,00 €

Entrenador tècnic
secció descens

5.000,00 €

Estatges

5.000,00 €

Directora tècnica

8.784,00 €

Director d’equip

5.000,00 €

TOTAL

54.306,00 €
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PREVISIOs PRESSUPOST 2019-2020
PROGRAMA A.R.C.A
El pressupost 2019-2020 estarà en funció dels corredors/es infantil que
s’incorporen dins del programa ARCA cada any. Actualment hi ha 9 esportistes,
però de cara el 2019 si hi ha continuïtat es poden arribar a incorporar entre 5 i 10
corredors més, en funció d’aquesta incorporació el pressupost es pot veure
incrementat entre un 5 i un 10% cada any.
Pot haver baixes dins el programa però és finalitat nostra de que aquests
esportistes aguantin i millorin les seves prestacions a nivell de rendiment i
creixement personal, per tal de seguir tenint un pràctica esportiva saludable i al
mateix temps de rendiment en el món del ciclisme.
El tema resultats, adjuntem un Excel amb resultats possibles, que són els objectius
esportius que creiem que podem assolir i a més el número de participants, que
seria un èxit poder tenir aquests volums amb els 3 anys
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Previsió resultats corredors BTT
any 2018
Copa Catalana internacional

Top 10 prova individual

Top 15 general final

Open Espanya

Top 10 prova

Top 20 general

Junior Serie

Top 35 prova individual

Campionat Europa

Top 30 prova individual

Altres aspectes

Esportistes actuals ARCA

9

Previsió resultats corredors BTT
any 2019
Copa Catalana internacional

Top 10 prova individual

Top 10 general final

Open Espanya

Top 10 prova

Top 20 general

Junior Serie

Top 30 prova individual

Campionat Europa
Jocs petits estats
Altres aspectes

Top 30 prova individual
Top 10 absolut
Possibles esportistes dins ARCA
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Previsió resultats corredors BTT
any 2020
Copa Catalana internacional

Top 10 prova individual

Top 10 general final

Open Espanya

Top 10 prova

Top 15 general

Junior Serie

Top 25 prova individual

Campionat Europa
Campionat del món
Altres aspectes

Top 20 prova individual
Top 25 prova individual
Possibles esportistes dins ARCA
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Previsió resultats corredors ruta
any 2018
Gran Clàssica Ruta
Proves socials

Top 25 prova individual
Top 20 prova individual

Jocs del meditarrani
Campionat del món ruta

Top 15 prova individual
Finalitzar la prova

Previsió resultats corredors ruta
any 2019
Gran Clàssica Ruta
Proves socials

Top 20 prova individual
Top 20 prova individual

Jocs del meditarrani
Campionat del món ruta
Jocs petits Estats

Top 10 prova individual
Finalitzar la prova
Podi prova CRI

(increment 60% de participació respecte any anterior)

Previsió resultats corredors ruta
any 2020
Gran Clàssica Ruta
Proves socials

Top 20 prova individual
Top 20 prova individual

Jocs del meditarrani
Top 10 prova individual
Campionat del món ruta Finalitzar la prova
Participació en proves UCI Finalitzar la prova

(increment 110% envers 2018)
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