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Jordi Font, entrenador i corredor 
de surf de neu
“Dono gràcies als inventors de les càmeres de vídeo”

Fins fa tres temporades el seu cas era una mica atí-

pic, ja que ell s’ho feia tot solet, sent el seu propi

entrenador, fins que amb un grup d’amics van decidir

treballar junts, fent bona la dita que la unió fa la

força. Els ressultats aconseguits fins ara demostren

que la decisió presa per Jordi Font era la correcta,

ja que podríem dir sense temor a equivocar-nos que

és un dels millors riders de l’Estat, per no dir el

millor de la seva especialitat, com ho demostra la

classif icació obtinguda per als propers Jocs

Olímpics. 

Bé, el teu cas és una mica diferent dins d’aquest arti-

cle, ja que tu ets autosuficient, oi?

He estat uns quants anys que podríem dir que jo

m'ho feia tot , ja que no hi havia cap ajuda a nivell

federatiu. Però ja deu fer tres anys que les coses

–gràcies al sacrifici de molts esportistes com jo que

ens passem moltes hores fent de l’esport una passió,

una professió–  hem aconseguit un feedback de les

federacions i és ara quan comencen a estar ben

estructurades i organitzades amb el tema de fer con-

centracions i entrenaments pels federats.

És a dir, que ja has tancat una etapa.

Com deia, fa tres anys que ja no sóc jo el meu entre-

nador. Podríem dir que estic entrenant amb un grup

d'amics, i entre tots planifiquem les coses i es fan el

millor que podem.

Una feina que va dirigida en una direcció, oi?

Qualsevol esportista que es dedica a l’esport, més

enllà d’un hobby, és una persona que té una passió i

uns objectius. Per a mi, aquestos són poder anar als

Jocs de Torí del 2006, això és la Meca en l'esport. 

Com veus aquesta dualitat de corredor-entrenador?

Hi ha hagut molts cops que jo com a entrenador i

alumne he fet un anàlisi psicològic, i està claríssim

que si s’hagués ajudat com cal a nois i noies que es

trobaven com jo, en el seu moment haguessin arri-

bat molt més lluny. Però, hi ha molts cops que un ha

de veure les coses des de fora, des d’una altre pers-

pectiva. D'aquesta manera es poden analitzar les

errades, i dono moltes gràcies als inventors de les

càmeres de vídeo.

Què et sembla que un corredor després de penjar la

planxa passi a ser entrenador?

Una persona que ha dedicat tant de temps de la

seva vida al món de la competició és normal que

després busqui alguna cosa relacionada amb aquest

món, i fer d'entrenador és una sortida molt més que

factible. Una cosa porta a l'altra. Si un vol fer com-

petició, sigui l’esport que sigui, és molt sacrificat i a

vegades només reps el suport familiar. Però d'alguna

manera s'ha de començar. Res, tirar endavant i amb

moltes ganes.

✒ Celes Piedrabuena
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Darrere dels èxits d’un esportista

sempre es troba la mà d’un entrena-

dor, de moltes hores de dedicació.

De l’entrenador i de l’equip d’aju-

dants, si és el cas, que no dubten a

deixar-hi la pell per mirar que el seu

alumne rendeixi el millor possible.

Ara, és l’hora de recordar  quatre

dels entrenadors que van contribuir

a fer que els seus deixebles s’empor-

tessin en la passada temporada, la

Lliga Catalana corresponent.

May Peus, entrenador 
de Paul de la Cuesta, esquí alpí absolut
“El més complicat són les relacions institucionals”

Un privilegiat. May Peus, com ell mateix reconeix, és

un dels pocs entrenadors d’esquí alpí que es pot

guanyar la vida com a tal. Des d’aquesta distància, ell

creu que el Paul és un noi que s’hi deixa la pell en els

entrenaments, que va a totes. Un noi que pertany  a

un club, CAEI, on “ l'equip humà és el més important”.

May, quan temps portes treballant amb el Paul i com

el definiries com a esportista? 

Vaig treballar amb ell durant tota l'etapa d’aleví i la

d'infantil, fins que el varen seleccionar per la RFEDI.

Això vol dir vuit anys aguantant-nos mútuament. En

Paul és un esportista molt constant en la feina, creu

amb el que li dius i sempre va al 100% en tot. No

s'està per tonteries!

Què és el més difícil de la teva feina?

Apart d'entrenador al CAEI, també faig de director

tècnic, i sense cap dubte el més difícil és el tema de

les relacions institucionals. És difícil entendres amb

la Federació, sempre és una lluita d'interessos i

punts de vista, que no sempre coincideixen. 

Què representen per a tu les bones actuacions que

està obtenint el Paul? 

Simplement demostren que la feina ben feta i en

equip dóna bons fruits, i des de la humilitat d'un club

també es poden treure bons esportistes.

Creus que la possibilitat de ser entrenador és una

bona opció un cop ha finalitzat la trajectòria activa

com a esportista? 

Avui en dia sols et pots guanyar la vida si treballes

d'entrenador tot l'any, i per desgràcia al nostre país

en som molt pocs.

De cara a la temporada 2005/2006, quins serien els

teus principals objectius com a entrenador? 

Al nostre club l'equip humà és el més important. Per

tant, voldria continuar mantenint el bon ‘rotllo’ que

tenim al nostre club amb els entrenadors i amb els

corredors. És l’única manera d'obtenir resultats, i

això es de vegades molt difícil.

Ricardo Campo, entrenador 
de Mireia Clemente, esquí alpí juvenil
“Des de molt petita sabia el que volia i no ha dubtat

mai en seguir aquest camí”. 

Ricardo Campo ha pogut acompanyar Mireia

Clemente en el seu camí fins a convertir-se en una de

les referències de l’esquí alpí nacional. 

Ricardo, quan temps portes treballant amb la Mireia i

com la definiries com a esportista?

Amb Mireia Clemente vaig treballar el primer any de

juvenils, tot i que he estat en el mateix club amb ella

des que era infantil. Ja des de petita es veia que era

una esquiadora amb una gran projecció. Com a

esportista veig a la Mireia amb les idees molt clares.

Ara, és una de les millors esquiadores nacionals.

Què és el més difícil de la teva feina?

Probablement, compaginar l’entrenament de corre-

dors que tenen una gran projecció amb altres que

únicament tenen l’esquí com a una activitat més de

cap de setmana, sense tenir cap meta en concret.

Evidentment, un club té una important funció d’apro-

par l’esport de competició a esquiadors que no aspi-

ren a guanyar el Campionat d’Espanya.

Què representen per a tu les seves bones actuacions?

Una satisfacció personal, ja que, encara que només

sigui en una petita part, sempre et pots sentir partí-

cip dels seus resultats. Tot i que haig de dir que, en

aquest punt, és ella la que ja des de fa molts anys

tenia ben clar que volia arribar al més alt possible.

La possibilitat de ser entrenador, és una bona opció un

cop ha finalitzat la trajectòria activa com a esportista? 

Ser entrenador un cop ha finalitzat la teva trajectòria

com a esquiador és molt gratificant. No tens la pres-

sió que abans tenies i veus l’esquí des d’un punt de

vista diferent. Et fa reflexionar molt més, sobretot en

els aspectes de l’aprenentatge, i fins i tot serveix

com a autocrítica respecte a l’època en la qual eres

corredor, sobre aspectes que ara com a entrenador

veus que no eren tant importants.

De cara a la temporada 2005/2006, quins serien els

teus principals objectius com a entrenador? 

El principal és seguir gaudint d’aquest esport, així com

de les satisfaccions que et donen els corredors, no

tant sols pel que fa el fet de veure’ls millorar, sinó en el

fet de compartir tot el que comporta la competició.

Joan Maria Aranda, entrenador 
de Queralt Castellet, surf de neu
“ A la meva feina no hi ha res fàcil”

Treball i constància. Aquestes són dues de les claus

que s’amaguen darrere l’èxit d’un corredor. Com a

mínim, aquesta és l’opinió de Joan Miquel Aranda, qui

creu que Queralt Castellet és un diamant en brut i qui

veu amb bon ulls el pas de corredor a entrenador.

Quan temps portes treballant amb Queralt Castellet i

com la definiries com a esportista?

Bé, la Queralt va venir de la mà de Santi Corral del

CEMT, i jo vaig treballar amb ella per primera vegada

l’estiu del 2004, a una estada a Tignes. I a l’octubre

del mateix any, es va incorporar al programa de tec-

nificació de la Cerdanya. Pel que fa al treball, la

Queralt és molt treballadora i entusiasta, i sempre

està disposada a treballar el que se li demani. La

comunicació amb ella és molt bona. Definiria la

Queralt com una esportista de gran projecció.

Què és el més difícil de la teva feina?

Bé, a la meva feina no hi ha res fàcil. Però si hagués

de dir alguna cosa, diria la de planificar, perquè a

part de ser una feina afegida és un tema que ens

perjudica, ja que quan estàs a punt per anar a com-

petir et suspenen la prova, i potser quan no estàs

tant a punt, et toca competir. Sí, el més complicat

és tornar a quadrar la temporada.

Què representa per a tu les bones actuacions que està

obtenint la Queralt?

Home, per a mi representa que la nostra feina és

vàlida, i penso que sobretot per a ella és molt impor-

tant. Veure que el treball que estàs fent es veu

recompensat d’alguna manera, i això ajuda a passar

aquells moments que potser es fan més durs. S’ha

de tenir en compte que la passada temporada va ser

el primer any de la Queralt amb dret a una llicència

FIS de velocitat, i que això acaba de començar.

També cal tenir ben clar que la clau de l’èxit és el

treball i la constància. 

Creus que la possibilitat de ser entrenador és una

bona opció un cop ha finalitzat la teva trajectòria

esportiva com a esportista?

Crec que sí. És una bona opció com a esportista. És

una manera de continuar fent el que més t’agrada, i

passar de viure-ho tu mateix a veure-ho a través dels

teus esportistes. I pel que fa als esportistes crec

que és molt positiu comptar amb l’experiència d’un

excorredor, perquè ja sabeu que la experiència juga

un paper decisiu en el nostre esport.

De cara a aquesta temporada, quins serien els teus

principals objectius com a entrenador?

Seguir treballant per superar-nos dia a dia. �

Entrenadors

Qui és qui
Arxiu�


