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Óscar Cruz, president de La Molina Club
d’Esports (LMCE)
”Perquè no es fan estadis de competició per practicar

esports de neu?”

La temporada passada el LMCE es va proclamar

campió com a club de la Lliga Catalana d’esquí en

sènior i juvenil. Uns èxits que vénen avalats per un

bon treball de base, per tenir les idees molt clares i

per marcar-se uns objectius i unes directrius que el

seu president ens repassà a continuació.

Què representa pel vostre club guanyar dues catego-

ries, juvenil i sènior, de la Lliga Catalana?

Una satisfacció molt gran, ja que és el resultat de

uns esforços importants. La feina ben feta, el poder

retornar amb una satisfacció l'ajut que rebem del

nostre patrocinador, SEAT, sense ell les coses serien

una mica mes complicades. El compromís d'uns

corredors motivats per uns tècnics compromesos en

la tasca de fer club, i de complementar la formació

d'uns joves a través de l’esport, en el nostre cas, l'es-

quí de competició.

Quan temps porteu com a president del club i quants

corredors defensen els colors del LMCE?

La temporada 2004/05 va ser la tercera temporada

que, juntament amb els meus companys de Junta

Directiva, estem al front del club. La propera prima-

vera de 2006, tal com diuen els nostres estatuts,

posarem en marxa el procés electoral. Actualment

estem al voltant de 160 corredors,  distribuïts en els

diferents grups d'edat: 10 màsters, 40 juvenils /

sènior, 50 alevins i uns 30 del que denominem

"Escola de Neu", nens de 4 a 6 anys que comencen a

gaudir de la neu en el seu aspecte mes lúdic i arriben

a la categoria d'alevins amb uns fonaments molt

importants per a la pràctica del esquí, molts cops

sense adonar-se de la seva evolució.

Quines són les principals dificultats que us trobeu com

a club?

La manca d’estadis de competició permanents, on

poder entrenar sense dificultats i poder organitzar

curses sense destorbar les tasques comercials de

les estacions d’esquí. Nosaltres treballem a La

Molina i trobem les màximes facilitats per part de

l'estació per poder fer la nostra feina, però els recur-

sos són els que són i necessitaríem que les institu-

cions públiques juguessin amb nosaltres. Es fan pisci-

nes, es fan polisportius, es fan camps de futbol,

bàsquet, hoquei..., per què no es fan estadis de com-

petició per

practicar esports de neu?

Quins són els trets diferencials del vostre club respec-

te a la resta de clubs?

Doncs que som un club exclusivament dedicat a la

competició alpina, entenent que a través de la compe-

tició els nostres joves reben una formació que els

ajuda a saber anar per la vida, les dificultats, la disci-

plina, l'esforç individual, les angoixes i tot un seguit

de paràmetres que es troben a les muntanyes,

davant d’una porta, o el mig de un eslàlom i que fa

que el seu esperit estigui molt més endurit davant les

dificultats diàries. Tanmateix, creiem en el esquí

"Ciutadà", estem molt orgullosos quan un corredor

format a casa nostra pot arribar a un equip nacional,

però no és el nostre fi. Volem que els nostres corre-

dors puguin compaginar estudis-treball amb esquí. És

a dir, que no cal estar en un circuit de Copa d'Europa

o Copa del Món, per poder seguir entrenant, corrent i

gaudint de les curses. El nostre equip tècnic ho ha

entès i actualment som el Club de l'Estat espanyol

amb més llicencies juvenils/sènior.

De cara a aquesta temporada, quins serien els vostres

principals objectius?

Seguint una mica amb la pregunta anterior i a fi de

trobar nous al·licients, sense restar importància a la

Lliga Catalana, que volem tornar a guanyar, estem

planificant una temporada en  què volem que els nos-

tres corredors i corredores surtin a participar en cur-

ses FIS, no solament als Pirineus, sinó que vagin fins

els Alps, a Suïssa, a les Dolomites, per tenir noves

experiències. Per veure esquí del bo, i per trobar sen-

sacions que a vegades a casa nostra són difícils de

trobar. 

Nota: aquesta entrevista va ser feta a l'abril de 2005,

a hores d'ara La Molina està executant un estadi de

competició permanent a 'Roc Blanc'.

Qui és qui
✒ Celes Piedrabuena
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Des de la revista Esports d’Hivern volem premiar la tasca

d’aquelles persones que fan possible que els nostres

esports blancs gaudeixen de bona salut. En aquest cas

ens hem adreçat a quatre presidents de clubs, que fan

una tasca fosca, però molt important.

Olga Mas, presidenta del Club Surf de
Neu Maguila Team (MAGUILA)
”El surf de neu nom és un esport minoritari”

Olga Mas porta dos anys com a presidenta del

Maguila, una de les entitats capdavantera pel que fa

al surf de neu, no tant sols a casa nostra, sinó a la

resta de l’Estat, tot i que els agradaria disposar de

més ajudes per fer millor la seva feina.

Que representa pel Maguila guanyar el títol de Lliga

Catalana?

Com cada any, ens enorgulleix guanyar-lo, ja que és

un reconeixement als esforços de tots plegats. El

que ens agradaria és que això servís perquè hi

haguessin unes ajudes i avantatges que facilitessin

tirar els clubs endavant, i alhora, donar suport a

aquest esport cada cop més popular.

Quan temps porteu com a presidenta del club i quants

corredors defensen els colors del MAGUILA?

Dos anys. Pel que fa als corredors són aproximada-

ment una vintena.

Quines són les principals dificultats que us trobeu

com a club?

La falta de suport per part de les administracions.

Crec que encara estem lluny del concepte i planteja-

ment que tenen de l'esport a altres països com

França, Suïssa. He de dir que, tot i les dificultats

amb que ens trobem, ens ajuda molt tirar endavant

el bon ambient que vivim dins del món de surf de

neu. 

Quins serien els trets diferencials del vostre club

davant la resta de clubs?

Que som un club exclusivament de surf de neu, i no

una secció d'un club d’esquí. I que ens dediquem

només a la competició.

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

vostres principals objectius?

Aconseguir que tan les entitats esportives com les

administracions comencin a tenir en compte el surf

de neu, i que no el considerin erròniament com un

esport minoritari.

Miquel Rispa, president del Club de Fons
Urgellet Cerdanya (CEFUC)
”Sense l’aportació desinteressada de la gent serien

impossible molts projectes”

Fundat l’any 1974, el CEFUC és un dels clubs d’esquí

de fons més important del panorama català. La tem-

porada passada va a guanyar la Lliga Catalana

d’aquesta especialitat i, com diu el seu president, és

d’esperar que aquesta campanya els èxits dels seus

corredors segueixin la mateixa traça.

Què representa pel CEFUC guanyar la Lliga Catalana

d'esquí de fons?

Significa un  premi a l’esforç de tota la gent  del club,

principalment als corredors i a l’entrenador, que són

els que s’ho treballen de veritat.

Quan temps porta com a president del club i quan

corredors defensen els colors del CEFUC?

Aquests serà el meu segon any, abans  havia estat

corredor, entrenador. Actualment tenim un equip de

competició d’una vintena de corredors, i estem treba-

llant amb un grup de base d’uns trenta nois i noies

més joves.

Quines són les principals dificultats que us trobeu com

a club?

Encara que sigui un tòpic: els diners. Costa molt tro-

bar patrocinadors i les despeses, sobretot en el món

de la competició, són elevades.

Quins serien els trets diferencials del vostre club

davant la resta de clubs?

Potser que som l’únic club o dels pocs que està dedi-

cat exclusivament a l’esquí de fons, així com la seva

antiguitat, si no recordo malament va ser fundat l’any

1974. També cal esmentar el grup humà que fa que

tot rutlli. Sense l’aportació desinteressada de la gent

serien impossible molts projectes.  

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

vostre principals objectius?

Per aquesta temporada esperem que continuïn els

èxits i els ànims de la gent, com aquest any.

Consolidar el projecte endegat amb la base i ajudar a

arrancar el Centre de Tecnificació d’Esquí de Fons.

Ferran Peus, president del Club Aranés
Esports d’Iuern (CAEI)
“El Centre de Tecnificació ens omple de goig”

Pares, mares i professorat, i, perquè no, molta

il·lusió i dedicació. Les famílies pel suport que donen

al projecte del club. El professorat per l’ambient de

competició que han creat. Sense aquests dos pilars,

tal com reconeix Ferran Peus, el CAEI molt probable-

ment no hagués arribat fins on és ara.

Què va representar pel vostre club guanyar la Lliga

Catalana d'esquí infantil, així com la resta de bons

resultats que vau obtenir la temporada passada?

Destacar que la temporada passada vam guanyar la

Lliga Catalana Absoluta General, la suma de totes les

categories, i això és per la consolidació de 15 anys de

treball, de formar un bon equip de professionals, que

han sabut transmetre als nens i nenes la il·lusió per

l’esquí i per la competició. També despertar l’interès

de les famílies vers la competició i el seguiment dels

fills i filles, ja que si la família no participés d'aquest

projecte, podríem fer molt poca cosa.

Quan temps porteu com a president del club i quants

corredors defensen els colors del CAEI?

Des de la seva fundació que en sóc president, no per

ganes, sinó perquè volia que es consolidés. Els com-

panys no m'han deixat abandonar el càrrec. En

aquest moment estic disposat a plantejar-m’ho serio-

sament cara a les properes eleccions que seran l'any

vinent, ja que crec que fa falta gent nova, amb noves

idees i il·lusions. La nostra etapa s'ha acomplert,

tenim uns quatre-cents corredors, dels quals un

nombre important estan a l'alta competició.

Quines són les principals dificultats com a club?

Les realitats quotidianes són les que cal fer complir i

això dóna molta feina. Per sort un bon equip de profes-

sionals treballa al nostre club, i això fa que la tasca es

desenvolupi sense grans problemes, i, també per sort

tenim uns bons patrocinadors, ens en sortim força bé,

tot i les exigències de la legislació vigent.

Quins són els trets diferencials del vostre club?

Crec que tots els clubs lluitem per tirar endavant

amb il·lusió i, encara que hi ha clubs que fomenten

més l’esquí de base que la competició, tots defen-

sem l'esport. Per sort, el nostre professorat han

sabut crear un ambient de competició, i els corre-

dors estan a l'elit de la competició en totes les

modalitats.

De cara a aquesta temporada, quins serien els vostres

principals objectius?

Els Clubs de la Val d'Aran, CEVA i CAEI, hem lluitat

per aconseguir un Centre de Tecnificació a nivell

estatal a casa nostra, i ens ompliria de goig que es

nodrís principalment, dels nostres corredors.

Qui és qui, presidents de clubs

CEFUC


