
Lluís Roig, 
delegat tècnic de la FIS
“Aquesta feina dóna trempera”
Lluís Roig (Barcelona, 7 d’agost de 1945) és a dia
d’avui l’únic delegat tècnic espanyol de la Copa del
Món. Per aquest home serè i experimentat la seva
feina és una forma molt maca d’estar dins del món
de la competició alpina, per això anima a tots els
apassionats de l’esquí a seguir la seva traça.

Entrevista VIP

No és fàcil quadrar l’agenda amb aquest home, sobre-
tot en els mesos d’hivern. Acostuma a estar un màxim
de tres dies al mes a casa seva, i es passa mitja vida
viatjant amunt i avall. Per això va ser tot un plaer seure
a taula una llarga estona amb Lluís Roig, en el decurs
de la qual vàrem parlar de la seva trajectòria i de tots
els temes alpins que als dos ens apassionen. Acabava
d’arribar del Marroc on havia anat a inspeccionar unes
pistes d’esquí. Lluïa un cabell blanc molt cuidat i el seu
aspecte era immillorable. De jove era esquiador i amb
el pas del temps la vida li va anar oferint diferents for-

mes d’estar vinculat al món de l’esquí. Primer dins del
seu club. Després a la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern, per passar per la Real Federació Espanyola
d’Esports d’Hivern i finalment per la Federació
Internacional d’Esquí. Va començar a fer de delegat
tècnic el 1982, i la seva feina encara l’apassiona. Un
altre, amb els seus 61 anys, ja faria temps que tindria
la maleta guardada a l’armari, però ell no, la té sem-
pre a punt per viatjar allà on necessitin dels seus ser-
veis i coneixements.

Lluís, d’on et ve la relació amb l’esquí?
Bé, jo era un esquiador normalet del Club Passió Esquí
Barcelona. Després vaig ser vicepresident diversos
anys, i finalment president. Posteriorment vaig anar al
comitè de la FCEH amb el president que hi havia ales-
hores, Joan Torres. D’aquí vaig passar a ser vicepre-
sident de la FCEH, i després a la RFEDI com a delegat
tècnic. Va arribar un moment que vaig decidir presen-
tar-me per ser delegat internacional, i quan ja portava
molts anys fent curses la RFEDI em va proposar per
ser delegat tècnic FIS. Vaig començar el 1982 i fins

ara. El 89 vaig entrar a la Copa d’Europa, i el 92 a la
Copa del Món.
Què és el millor de la teva feina?
Si ets una persona que t’agrada la competició. Si has
estat esquiador i has viscut la competició, la feina de
delegat tècnic és fantàstica. És una forma molt maca
d’estar dins del món de la com-
petició. I com que gràcies a la
meva feina li puc dedicar mol-
tes hores, he estat un delegat tècnic que ha fet mol-
tes curses.
Però, quina seria bàsicament la teva feina com a
delegat tècnic?
Normalment, arribes dos o tres dies abans al lloc de
la competició. Puges a la pista, parles amb el cap de
pista a veure com està la neu, i sempre has d’escoltar
el que et diu la gent local, ja que coneix la zona i el sec-
tor, ja que a vegades hi ha microclimes. Parles del
tema de seguretat, d’on posar les xarxes. Un dia
abans baixes, vas amb el traçador, li dius les normes
i traces amb ell. A la nit presideixes la reunió dels caps
d’equip, expliques el programa, què és el que es farà,
si hi ha alguna norma especial, fas el sorteig dels dor-
sals. Si la cursa és de la Copa del Món has de pujar
molt d’hora a pista, et reuneixes amb els membres de
seguretat i amb la policia, i amb les televisions, ja que
normalment et marquen els horaris que has de seguir.
Un cop comencen a arribar els corredors, i mentre

escalfen i inspeccionen la pista amb l’entrenador, tu et
preocupes del tema del cronometratge i de la segure-
tat, ja que no pot fallar res.
Què és més fàcil, ser delegat tècnic d’una prova de la
Copa del Món o de la Copa d’Europa?
És molt més fàcil ser-ho de la Copa del Món, perquè

tens al costat un tècnic en
seguretat, encara que tinguis
més responsabilitat. Un dele-

gat tècnic en una cursa de Copa del Món té molta
menys feina que en una cursa de la Copa d’Europa.
I com passa de categoria un delegat tècnic, com va
fent curses de més importància?
És la FIS que ho determina. Un cop ja estàs dins de la
Federació Internacional d’Esquí fas curses FIS, des-
prés proves de la Copa d’Europa i posteriorment de la
Copa del Món.
Què és el que més t’agrada de la teva feina?
Com aficionat a la competició, l’especialitat que més
m’agrada és el descens, i de la meva feina el poder
estar dins de l’alta competició.
Hi ha dies que t’has de llevar a
les quatre del matí i fa molt de
fred i vent. En aquestes condi-
cions a vegades et planteges què carai hi fas allà, però
quan arribes al cim, comences a parlar amb la gent,
arriben els corredors i a despertar-se el dia. ja no pen-
ses així. 

I el que menys t’agrada?
El dia que tens un accident. Encara que tu ho hagis fet
tot bé, hagis col.locat la xarxa com i on ho havies de
fer-ho, sempre pot haver-hi un accident. Dono gràcies
a Deu que no n’he tingut cap de complicat, sí, alguns
de forts, ja que en descens sempre n’hi ha de forts, i
ho passes malament. 
Després de tants anys, el teu saber deu ser molt
apreciat, oi?
Després de molts anys vas a qualsevol estació i et
coneixen, i personalment se’m respecta molt com a
professional. Vaig a qualsevol estació d’esquí i em
reben sempre amb els braços oberts.
Una bona col.locació a la pista deu ser bàsica, oi?
Abans de col.locar-te en un lloc o en un altre ho parles
amb el jurat. Mai em poso a la línia d’arribada i sem-
pre als llocs que crec són més complicats per a un
esquiador, on penso que poden haver-hi problemes,
com ara un mur o un lloc on hi ha un salt important.
Les estacions, acostumen a estar preparades?

Sens dubte, en curses de la
Copa del Món i de la Copa
d’Europa sí que ho estan. A
vegades en curses FIS vas a

una estació i veus que tenen un material de seguretat
molt precari, que les xarxes que et mostren són les
que tenen, aleshores has de ser tu el que valora si es
pot fer o no la cursa. Com dic jo, la millor xarxa és no
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No li cauen els anyells a l’hora de preparar una pista. Aquí el veiem al costat del president
de la FCEH, Ramon Carreras, I de fons el president de la RFEDI, Eduardo Roldán.

“El més important de 
la meva feina és la 

seguretat d’una cursa”

“La feina de delegat 
tècnic és fantàstica”

Celes Piedrabuena

Albert Palau/Toni Grases



l’amplada. Si tenen ganes i volen fer el pas, jo ja els he
dit el que demana la FIS.
Quants delegats tècnics espanyols hi ha dins de la
FIS?
N’hi ha molt pocs. Actualment
tenim Joan Torres, Aurelio
González, Òscar Cruz i Juri
Celma. Al novembre se’n van examinar dos més,
l’Armengol de la Cerdanya i un xicot de Madrid, Enrique
Díaz, als quals els resten ara dos anys de pràctiques. 
Com funciona el tema dels delegats FIS per països?
Cada país té dret a un nombre determinat de places de
delegat tècnic. Nosaltres per les curses que fèiem ens
en corresponien de dos a quatre, ara ens corresponen
molts més. La RFEDI presenta els candidats a la FIS
que creu oportuns. Aquests candidats passen un exa-

men a la tardor. És un examen teòric, on més que
aprendre-t’ho tot de memòria es busca que sàpigues
actuar en tota mena de situacions. Superat aquest

examen es fan dos anys de
pràctiques, i has d’anar de
delegat tècnic assistent a pro-
ves de velocitat i tècniques.

Després de tants anys, deus tenir algunes estacions
predilectes.
Totes les estacions tenen el seu encant. A Estats
Units tenen un circuit molt maco. Vail és una estació
que s’ho treballa molt bé, que quan estàs allà, més que
fer la competició el que vols és esquiar. A Europa,
Wengen és una estació on la gent s’ho treballa, tot i
que és un descens molt complicat, porten 66 anys fent
la Copa del Món. És com una tradició. No hi cap fissu-

ra. Chamonix i Val d’Isere també són estacions que
funcionen molt bé. Hi ha moltes estacions que desta-
caria. A Eslovènia i Noruega tenen molta tradició, però
si hagués de dir alguna potser
em quedaria amb les cinc clàs-
siques: Val d’Isere, Wengen,
Garmisch, Kitzbuhel i Cortina,
ja que tenen una gran tradició.
I fins quan et veus com a delegat tècnic de la FIS?
La FIS diu que t’has de jubilar als 65 anys, tot i que, si
et trobes bé i no tens cap cosa rara, hi ha gent que
aguanta fins els 67. Ara n’he fet 61. Quatre o cinc anys
més segur que els faig, però espero i desitjo que pugi
gent nova. Crec que és vital que tinguem gent nova que
empenyi, però que no ens fotin fora de cop. Que ens
vagin apartant de mica en mica, i que aprofitin l’expe-
riència que hem tingut nosaltres, o jo com a únic dele-
gat tècnic espanyol a la Copa del Món. M’agradaria que
persones com Òscar Cruz  o l’Armengol aprofitin la
seva etapa de delegats tècnics a la Copa d’Europa i
donin el pas, ja que aquesta és una feina molt maca,
que et dóna trempera. 
Aquest respecte que demanes per les noves genera-
cions, et va costar molt aconseguir-lo?
Mira, tinc una anècdota de fa poc. Un dia pujava amb
el president de la Federació Suïssa en un telecadira.
Eren els Campionats de Suïssa, una gran festa nacio-
nal. Em va preguntar d’on era. Jo li vaig dir que era
nascut a Barcelona, que vivia a la Plana, i em va mirar
amb menyspreu, com dient que feia un espanyol enmig
d’un poble o un país, com Suïssa, pioner del món de la
neu. Em va preguntar si sabia el que anava a fer. El
vaig veure amb tan menyspreu que li vaig dir que no en
sabia massa, però que em fixava molt. Espantat, va
anar a veure al cap d’equip i al director de l’estació
dient que jo no en sabia massa, i va ser quan li van dir
que jo era un delegat tècnic de Copa del Món. Aquesta
situació s’ha donat sobretot en països que són el cen-
tre de l’esquí alpí.
En un any, quants dies estàs a casa?
Molts pocs. Dos o tres dies al mes. Tot i això, el tema
de viatjar el porto bé. A principi de temporada et fa
molta il.lusió, després et canses més.
De tots aquests anys com a delegat tècnic, què
recordes especialment?
Una de les il.lusions més grans de la meva vida la vaig
tenir a St. Anton. L’Ingemar Stenmark celebrava el seu
aniversari. El dia de la cursa em vaig aixecar molt
d’hora per veure l’estat de la pista, i em vaig trobar
amb un home que anava vestit de blanc i estava fent
fúting. Era l’Stenmark. Li vaig dir a veure si feia un bon
resultat. I mira per on va guanyar. Vaig demanar poder
donar-li el trofeu, i em va fer molta il·lusió, perquè
aquella era la seva última cursa.
Amb quins altres esquiadors et quedes?
Alberto Tomba sempre m’ha impressionat bastant.
També m’han agradat molt esquiadors com Pirmin
Zurbriggen. Em va impressionar molt el que va fer, ja
que ho va fer en una època en què l’equip austríac esta-
va molt fort, i no voldria oblidar-me de Blanca

Fernández Ochoa. Actualment, en noies em quedo amb
Anja Paerson, ja que és una gran esquiadora i molt
bona persona, i tinc una devoció especial per Maria

José Rienda. Sempre ha hagut
de lluitar sola i sempre ha
estat molt positiva. En nois
destacaria Bode Miller. És un
esquiador espectacular, i una

de les persones que crea afició. També destacaria
Hermann Maier, el francès Stéphane Tissot, Benjamin
Raich i a Giorgio Rocca, que té una acceleració brutal.

Respon a aquestes preguntes.
Si ho fas correctament podries tenir fusta de delegat tècnic de la FIS:
1. Podries fer un càlcul de penalització?
2. En una situació difícil, de mal temps. Et donen l’informe meteorològic, i informa que el dia serà horrible

però que l’endemà serà fantàstic: quina decisió prens? Anul·les la cursa per aquell dia i la reemplaces
pel dia següent? Quin horari fas? Com ho expliques als caps d’equip?

3. Quina decisió prens quan veus tres informes meteorològics diferents. 
4. Una persona fa una reclamació oficial perquè diu que el vídeo demostra que un altre corredor s’ha sal-

tat una porta, quina actuació has de tenir? 
5. Quina ha de ser la mesura dels esquís en una cursa de la Copa del Món?

I, finalment, que n’has de dir dels joves que treballen
dins de la disciplina de la RFEDI?
Crec que s’està treballant bé. La RFEDI està fent dues
coses importants. Una, que tothom que vulgui, que
tècnicament tingui condicions pot arribar a l’equip
nacional. S’ha fet un pla de futur. No es tracta d’una
flor de primavera, sinó que s’ha buscat una continuïtat.
S’han buscat tècnics bons, professionals. Tenim diver-
sos corredors dins dels 100 primers, tant en homes
com en dones. Per mi ja és una fita important. !
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Després de tants dies de feina plegats, l’amistat entre el senyor Ramon Carreras i en Lluís Roig és força sòlida.

“En una cursa 
sempre em col.loco 
on crec que poden 
haver-hi problemes”

“Crec que en el si 
de la RFEDI s’està

treballant bé”

Tot i la seva agenda, en Lluís Roig sempre que pot 
asisteix a alguna competició catalana, com 

ara el Derbi Internacional de Ciutadans.

tenir-ne cap. L’ideal és que tinguéssim molta neu al
voltant de la pista. De forma que si el corredor se’n
surt, anés caient sense cap impacte, ja que quan es
baixa a 140 km/h i impactes contra una xarxa de segu-
retat et fas mal.
I, si les condicions de seguretat no són les idònies, se
suspèn la cursa?
Correcte. A vegades he hagut de suspendre una cursa.
Recordo diversos casos. Un cop, perquè la pista no
estava preparada com cal, un altre, perquè la neu
estava molt dura, o una, perquè n’hi havia poca. En
aquesta pista es podia fer la competició sempre i quan
hi hagués molta neu, ja que si no sortien moltes
pedres. Si es feia en aquestes condicions necessitava
el doble o triple de xarxes de seguretat, que no les
tenien. I tinc molt clar que el més important en la meva
feina és la seguretat d’una cursa. Sóc incapaç  de
començar una cursa si falla algun aspecte vinculat amb
la seguretat. Primer perquè em podrien posar en pro-
blemes civils, a banda del gran problema moral que
podria tenir jo. 
Per cert, acabes d’arribar del Marroc, oi?
Correcte. He estat al Marroc mirant d’homologar unes
pistes. Jo estic al Comitè de Pistes d’Homologació de
la FIS, i em van trucar de la federació del Marroc, a
veure si els podria donar la meva valoració abans de
fer una forta inversió, a veure si reunien un mínim de
condicions. I t’haig de dir que tenen el desnivell i


