
89 clubs que estan repartits en quatre delegacions

–central, occidental, oriental i la delegació de la Vall

d’Aran– i entre els quals troben institucions realment

històriques, com ara el Centre Excursionista de

Catalunya o el Centre Excursionista de Terrassa,

altres que sempre són en la ment de tots quan es

parla d’esquí –ja sigui per les competicions que orga-

nitzen o pels resultats del seus corredors– com ara el

Club Aranès d’Esports d’Iuern o el Club Alpí Núria

Masella, i altres que són la punta de llança de la seva

especialitat, com ara el Club Surf de Neu Màguila

Team, el Club Cúrling Esporting l’Olla, el Club de Gel

Puigcerdà o el Sin Límites Club Deportivo, especialit-

zat en bicicleta de neu. Tots aquests i la resta de

clubs catalans formen, cadascun amb la seva idio-

sincràsia i particularitats, la gran família blanca dels

esports d’hivern a casa nostra.

Fem que creixi la família
I diem que són el motor, perquè ells són els primers a

acollir als molts nois i noies que s’inicien en la pràctica

dels esports d’hivern. Els seus tècnics són els pri-

mers, i sempre els més aconsellables, que els diuen

com i de quina manera han de lliscar per la neu. Però

no tant sols els clubs tenen un paper important en la

formació dels joves valors, ja que també són com una

colla d’amics i fan tota mena d’actes socials i troba-

des, i fins i tot, hi ha alguns d’ells que es poden per-

metre el luxe d’organitzar curses. Uns s’han de confor-

mar amb ser al darrere de campionats locals, però

altres estan en disposició d’organitzar els Campionats

de Catalunya o els Campionats d’Espanya, i de veure

com alguns dels seus integrants lluiten per ser entre

els millors; la qual cosa és un gran motiu de satisfac-

ció que la feina que fins aleshores s’havia fet en silenci

estava ben encaminada, servint a la vegada d’estímul

per a la resta d’integrants dels club i per a la resta

d’entitats blanques, que veuen que no hi ha un impos-

sible. 

Alguns poden ser els pares o els mateixos nanos que

es poden preguntar el per què de pertànyer a un club.

La resposta és senzilla, tot i que sí que podria sonar

massa oficial, perquè és el que toca. D’una banda per-

què tots els inicis són importants i, per tant,

començar a esquiar sota el paraigua d’un club és el

més correcte. El noi o la noia no tant sols aprèn d’un

tècnic qualificat, sinó que també esquia amb altres

joves de la seva edat. D’acord que els pares també

poden ensenyar els seus fills, però de tant en tant

acostumen a sortir els típics problemes d’entesa i,

perquè no dir-ho, deixar els fills amb els preparadors

del club és una manera d’oxigenar la família. 

Després, cal pensar que quan aquest jove esportista

vulgui prendre part en alguna competició ho haurà de

fer com a integrant d’un club, ja que si no és del tot

impossible que ho pugui fer. I quan diem competició

ens referim a una competició oficial, amb cara i ulls. A

nivell de quotes ja depèn de cada club, però, per

exemple, el CANM-C té una quota de soci d’entre 40 i

50 euros, i no cal fer front a cap quota d’inscripció,

els quals et donen dret als serveis propis del club:

descompte de forfets, botigues i altres establiments,

poder participar en curses socials, etc.

Diners i passos a seguir
Perquè el plat surti rodó també és necessari que el

club formalitzi la seva existència, que es federi. Així, el

primer que haurà de fer és presentar els seus esta-

tuts al registre d’activitats esportives a la Generalitat

de Catalunya, concretament al Consell Català de

l’Esport. Un cop estigui reconegut per la Generalitat,

haurà d’anar a la Federació i aportar el número de

registre. Registrar-se a la Generalitat no costa

diners, però, per pertànyer a la FCEH, s’ha de pagar

una quota d’entrada de 1.200 euros –es donen facili-

tats per abonar-los– i fer front a una quota anual de

324 euros. En els primers mesos el club té la catego-

ria de club afiliat, per posteriorment ser ja un club afi-

liat amb ple drets, que ja pot demanar organitzar les

curses que vulgui i que fins hi tot pot demanar ser el

club català representant a la Reial Federació

Espanyola d’Esports d’Hivern. I si us semblen massa

diners, penseu que el club pot autofinançar les seves

quotes amb el marge que li suposa la comercialització

de la TargeNeu entre els seus socis, i fins i tot tenir

un diferencial important en el cas de tenir una massa

social important. És a dir, fer calaix. �

Temporada rere temporada el calendari d’activitats de la Federació Catalana

Esports d’Hivern presenta un aspecte que fa goig. És ple d’activitats. Unes

propostes que estan organitzades pels  89 clubs que pertanyen a la FCEH i

que podríem dir sense por a equivocar-nos que són el veritable motor dels

esports blancs.

Els clubs són la millor escola 

pels joves esquiadors

Els clubs, el motor 
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Als clubs els esquiaors

es van formant com a

persones i com a

esportistes.

�

Un dels al·licients de tot club

és el poder arribar a organitzar

competicions de nivell.
�


