
 
 
 

 
 
 

Comunicat oficial del DANI COMAS -7 vegades campió del 
Món- per la negació, per part de la RFEC i la FCC, de la seva 

inscripció al Mundial 
 
En resposta a la nota de premsa que està fent circular la RFEC i la FCC, vull 
rectificar les seves paraules enganyoses. La RFEC i la FCC em neguen la 
inscripció al Campionat del Món de Canadà, dels propers dies 31 d’agost al 5 
de setembre, per motius injustificats i faltant a la veritat. 
 
Aquesta és la cronologia dels fets: 
 
El seleccionador espanyol de trial evidentment que em va seleccionar. De fet, 
jo ja tenia els horaris i bitllets reservats per anar a Canadà.  
De sobte, la RFEC -per sorpresa de tothom- em va notificar que no estic 
convocat. 
A partir d’aquí, tot aquest procés incòmode i brut al qual m’hi han ficat 
injustament. 
 
Per això, tot seguit, vull rebatre els seus arguments ja que no són fonamentats i 
exposar els meus:  
 
    1)  En contra del que diu la RFEC que no disposo de la llicència la veritat és 
que sí que tinc llicència i plenament vigent, sinó no hagués pogut disputar 
cap prova de trial enguany. 
  
    2) En contra del que diu la RFEC que no he estat a disposició de la RFEC i 
del seu seleccionador per a fer-me un seguiment tècnic, la veritat és que no he 
rebut cap tipus de convocatòria al llarg d’aquest any, ni jo ni la resta de 
pilots sí seleccionats. Alhora, en contra del que diuen, sí que he corregut la 
Copa del Món UCI 2010. Precisament, vaig guanyar a Ripoll la primera cursa 
(23/05/2010) i, actualment, vaig segon del campionat d'Espanya UCI a falta 
d’una prova. A la segona prova d’Itàlia vaig patir la vaga de controladors aeris 
francesos fet que em va impossibilitar poder-hi formar part, tot i la meva 
intenció expressa. 
 
 
    3) En contra del que diu la RFEC que no m’han pogut fer un seguiment 
mèdic, la veritat és que no he rebut cap tipus de convocatòria mèdica 
durant tot l'any, igual que la resta de pilots seleccionats. Alhora, en contra del 
que diuen, sí que he passat un control antidopatge al llarg de l'any, just després 



de vèncer a Ripoll i el document el té la pròpia UCI. Alhora, per esvair qualsevol 
tipus de dubte, ahir 24 de agost, vaig passar un nou control mèdic, a l’Hospital 
del Mar .Tots dos van ser favorables. 
 

- Degut a la sorpresa d’aquesta no convocatòria, l’UCI ha allargat el meu 
termini d’inscripció pendent de la rectificació de la RFEC.  

 
- Encara que és inexplicable que la RFEC no em seleccioni, havent 

demostrat la meva vàlua com a pilot enguany –i al llarg de la meva 
trajectòria professional-, la única cosa que demano és la meva 
inscripció en el Campionat del Món de Canadà, fent-me càrrec de les 
despeses jo mateix, tal com ha succeït en altres edicions del Mundial 
amb altres pilots no seleccionats.  

 
Per tot això, demano la rectificació de la RFEC ja que sinó emprendré accions 
legals per danys i perjudicis, i injuries contra la meva persona. 
 
En definitiva, és una injustícia molt gran la que estic patint. Tanmateix, vull 
agrair públicament la implicació dels polítics catalans versus aquest tema i de la 
gent més propera a mi. Per tot això, espero la rectificació de RFEC. Com a 
professional que sóc, únicament, vull poder competir i intentar guanyar.  
Seguiré lluitant perquè es faci justícia... 
 

                               
   

                


