
La temporada passada van començar
a funcionar els centres de tecnificació
d’esquí alpí, nòrdic i surf de neu de la
Federació Catalana d’Esports
d’Hivern: uns espais on els joves
esportistes catalans poden coordinar
els estudis i els seus programes
d’entrenaments i competicions. 

Els centres de tecnificació
van a més

Enguany, aquests centres han patit una millora en el seu
funcionament, amb l’objectiu que els nois i les noies que
hi treballen assoleixin un millor rendiment, tant escolar
com esportiu. Els centres de tecnificació segueixen sent
els mateixos que la temporada passada, i estan localit-
zats a la Val d’Aran, la Cerdanya i la Seu d’Urgell.
Actualment, el centre de la Val d’Aran està especialia-
litzat en esquí alpí, el de la Cerdanya en esquí alpí i surf
de neu, i el de la Cerdanya està dedicat en cos i ànima
a l’esquí nòrdic.

Gran canvi a la Cerdanya
D’aquests tres centres, el de la Cerdanya és el que més
ha canviat respecte a la temporada passada. Durant
força temps havia acollit nois i noies de la Val d’Aran que
estudiaven al CAR de Sant Cugat o a la Residència

Joaquim Blume d’Esplugues de Llobregat. La tempora-
da passada el nombre de joves que es beneficiaven
d’aquest programa estava al voltant dels 30. Aquesta
temporada, amb vistes a optimitzar els recursos i a
obtenir uns millors resultats esportius i escolars, s’ha
reduït la xifra a 12 interns. Es va començar amb 14,
però dos d’ells ja han complert amb escreix la seva
etapa de formació i han donat el salt a l’equip espanyol:
Cristina Bruy com a una integrant més –juntament amb
cinc esquiadores més catalanes: Marta Palau, Clàudia
Carreras, Aida Miras, Andrea Jardí i Aura Mengual– de
la Selecció C Dames de la Reial Federació Espanyola
d’Esports d’Hivern (RFEDI), i Josep Pujol com a quart
català –al costat d’Eduard Puente, Xavier Salarich i Pol
Carreras– en la Selecció C Homes de la RFEDI. 
El salt que han donat Josep Pujol i Cristina Bruy no és

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Jorge Aust, Sílvia Mas, Marta Badia, Bernat Berini, Damià Costa, 
Joan Orniols, Arnau Anguera, Marta Tiana, Carlota Vilà, Alexandra Cahué, Ivete Chércoles i Artur Martí. 
Tots amb la nova equipació oficial d’Aigle. Foto: Toni Grases.
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! Celes Piedrabuena

fruit de la casualitat, sinó producte del seu rendiment
esportiu i de la nova directriu amb la que treballen tant
la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) com la
Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI),
ja que el que es vol és que els joves quan donin el salt
als equips nacionals, a l’alta competició, tinguin els
estudis acabats. És a dir, que un cop finalitzada la seva
etapa escolar i de formació als centres de tecnificació
s’incorporen als equips nacionals amb 18 anys.
Seguint aquest criteri, doncs, deu són els esportistes
que treballen dia a dia al centre de tecnificació de la
Cerdanya: Alexandra Cahué –la més veterana i que va
estar lesionada al l larg de la temporada
2005/2006–,Marta Badia, Marta Tiana, Sílvia Mas,
Carlota Vilà i Ivette Chercoles en noies; i en nois esta-
rien Daniel Costa –l’únic de la Cerdanya–, Eduard Font,
Bernat Berini, Artur Martí, Pol Canals, Damià Costa,
Artur Martí i Salvador Triola. Tots noies i nois de 15 a
18 anys. El cap tècnic del Centre és Joan Orriols, tèc-
nic de reconegut prestigi amb molta experiència en
equips nacionals, mentre que de la vessant física se’n
carrega Arnau Anguera, amb la col.laboració de Jorge
Aus.

Val d’Aran, Cerdanya i la Seu, les seus

Nova etapa a la Val d’Aran
Dins de la nova política d’actuació marcada per la FCEH
i la RFEDI, el centre de tecnificació de la Val d’Aran
compta ara amb set joves esportistes, després que
Eduard Puente passés a formar part de la selecció
nacional C Homes. A diferència dels seus dos altres
homòlegs de la Cerdanya i de la Seu d’Urgell, el centre
aranès aspira a ser reconegut pel Consejo Superior de
Deportes, la qual cosa voldria dir que comptaria amb
més recursos, que es podria dedicar a la formació
d’altres esports d’hivern, i que també donaria cabuda a
esportistes d’altres autonomies.
La temporada passada el centre va posar en marxa una

nova etapa amb la contractació del tècnic Rafa Codino,
amb una gran experiència en l’hemisferi sud. La novetat
a nivell de tècnics recau en la preparació física, que ara
és responsabilitat del tècnic Robert Costa, en substitu-
ció de Jaume Gil, qui torna a treballar a les ordres de la
FCEH.
L’alumnat del centre de tecnificació de la Val d’Aran són:
Marta Carbonell i Paola Tost en noies, i Cisco
Fernández, Miguel Fernández, Aleix Jaquet, Aymar
Navarro i Pol Rocamora en nois.

Esquí nòrdic, a la Seu d’Urgell
El tercer centre de tecnificació es troba a la Seu d’Urgell
i està dedicat a l’esquí de fons o nòrdic.  Aquest pro-
grama permet als corredors en edat escolar poder
compaginar els seus estudis amb la pràctica de l’esquí
de fons, amb una implicació molt gran tant  pel mateix
ajuntament de la Seu com pels diferents Consells
Esportius, de forma que s’està desenvolupant un pro-
grama de preparació orientat als joves gairebé des de
primària, gràcies també a la col.laboració que hi ha

Programa d’esquí-estudi
La base dels centres de tecnificació hauria de ser la
feina que facin els instituts de les valls de les neus. Per
aquesta raó, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern
vol recuperar la figura de l’esquí-estudi. Amb aquest
programa es busca que tots els instituts de les valls de
neu tinguin la possibilitat que els seus alumnes esquiïn
el major nombre de dies, de forma que la gent de les
valls de les neus, i per tant les més properes als cen-
tres d’esquí, participi dels programes esportius. En
aquest sentit, des del Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya ja s’està preparant un progra-
ma amb l’objectiu esmentat que els nois i noies de les

valls més properes a la muntanya puguin esquiar el
major nombre de dies a la setmana. Un exemple a
seguir podria ser el de l’Institut Joan Marc de Ribes de
Freser, el qual ja fa força anys que segueix aquesta polí-
tica, seguint un programa que recolzava la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern. 
Tant d’aquest institut de Ribes de Freser com de la
resta d’instituts de l’ESO que se sumin a aquest pro-
grama estudi han de sortir els joves valors catalans dels
esports d’hivern que han de nodrir els centres de tecni-
ficació.
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hagut per part de les escoles i molt especialment per
l’IES de la Seu d’Urgell. La feina que es du a terme en
aquest centre de tecnificació és molt de formació, de
crear esportistes, però el programa també inclou un
calendari de participació a competicions internacionals,
de forma que els joves puguin anar guanyant en expe-
riència.

Els integrants del centre de la Seu d’Urgell
són bastant joves

Així, i a diferència dels altres dos centres de tecnifica-
ció, els integrants del centre de tecnificació de la Seu
d’Urgell tenen entre 13 i 15 anys; és a dir, que són bas-
tant més joves. Enguany, l’alumnat d’aquest centre són:
Montse Álvarez, Sara Cabó i Sandra Varela en noies; i
Aaron España, Iván Garriga, Jordi Malé i Marcel
Sangenís en nois.  Uns joves que tenen el referent de
Vicenç Vilarrubla –integrant de la Selecció A d’esquí de
fons de la RFEDI–, de Laura Orgué –Selecció B Dames
Copa d’Europa–, Cristian Fernández –selecció B
Homes–, Berta Morral –Selecció C Dames– i de Josep
Botanch, integrant de la Selecció C Homes de la RFEDI.
El director del centre de tecnificació de la Seu d’Urgell és
Francesc Ganyet i Josep Roch és el coordinador tècnic.

Surf de neu a la Cerdanya
Com dèiem amb anterioritat, el surf de neu també té
cabuda dins dels Centres de Tecnificació, concretament
al Centre de la Cerdanya, l’únic que a dia d’avui està
especialitzat en més d’una disciplina esportiva, ja que es
dedica a l’esquí alpí i al surf de neu. Com a la resta de
pràctiques esportives i de centres de tecnificació,
aquest programa permet als corredors en edat escolar
compaginar els seus estudis –la FCEH té un acord amb
l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà– amb la pràctica de
l’esport, seguint un programa d’entrenament específic. 
Els nois i noies que integren aquest centre són vuit, i
tots estan en la categoria júnior menys Gemma Torner,
que és infantil de segon any. La resta d’alumnes del cen-
tre són: Queralt Castellet, Anna Amor, Nina Manich,
Eric Beneria, Roc Sagristà, Roger Sas i Carles Torner.
Tots ells treballen molt dur per arribar algun dia a
seguir les passes dels avui olímpics Queralt Castellet i
Jordi Font –dos dels referents catalans en aquesta dis-
ciplina esportiva i que formen part de la Selecció de
Boardercross de la Reial Federació Espanyola d’Esports
d’Hivern–, d’Isaac Vergés –integrant de la Selecció de
half pipe de la RFEDI– o de Mateu Barbeu i Genal
Castellet, els quals podrien ser-hi al Festival Olímpics
de la Juventut Europea, que es disputa a Jaca del 17 al
24 de febrer. "

*Agraïments, Robert Costa i Mar Deulofeu
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Carles Torner és un dels alumnes del Centre
de Tecnificació de la Cerdanya.!

El treball físic no es descuida en cap moment.
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