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Centenari de l’esquí, obra de tots
Enguany estem celebrant el centenari de l’esquí a
Catalunya. Una celebració que s’està gestionant
des de l’actual FCEH, però que sense la iniciativa i
l’esforç de les anteriors comissions gestores i els
presidents de la FCEH mai hagués estat possible.

Per premiar aquesta tasca, l’actual president de
la FCEH, Ramon Carreras, va organitzar una tro-
bada dels expresidents i presidents de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern, on van
ser-hi presents l’esmentat Ramon Carreras,
president del Comitè Organitzador de la FCEH i
president de la FCEH des de 1995, i tres dels deu
màxims dirigents que ha tingut la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern en la seva història:
Joaquim Bofill (1967-1977), Rafael Torras (1977-
1986) i Francesc Izard (1983-1995). Està clar que
si als nostres dies podem gaudir d’una bona
pràctica dels esports d’hivern, sota el paraigua
de la FCEH, és perquè amb anterioritat va haver-
hi unes persones que s’hi van deixar la pell. 
L’inici de la construcció de l’edifici que agerma-
na tots els esports d’hivern va començar a aixe-
car-se l’any 1932, sota el nom de Federació
Catalana d’Esquí. Una associació que no estava
legalment constituïda i que l’any 1933 ho va fer
oficialment, assumint la seva presidència una
comissió gestora que va iniciar la confecció dels
estatuts, els quals van donar pas a l’elecció del
primer president, Rosend Carrasco i
Formiguera, tot i canviant posteriorment el nom:
Federació d’Esquí de Catalunya.  Al llarg dels 77
anys d’història de la FCEH hi ha hagut un total de
deu presidents, incloent l’actual president, i cinc
noms distints, en funció de l’entorn social, histò-
ric i cultural i dels esports que acollia la FCEH. 

Bofill, Torras i Izard
Aquests van ser els quatre darrers presidents
que ha tingut la FCEH que es van veure les cares
en la trobada que va convocar l’actual president
de la FCEH, Ramon Carreras. Cadascun d’ells va
tenir una importància cabdal en el desenvolupa-
ment de la tasca federativa. Joaquim Bofill va ser
a la presidència deu anys, del 1967 al 1977. Àrbi-

tre, organitzador i directiu, abans que president,
encara recorda com “la competició es va anar
reforçant i es va fer una bona tasca en la promo-
ció en l’esquí infantil”. Rafael Torras el va succeir
al càrrec de 1977 a 1983. Va tenir l’honor de ser
el primer president espanyol escollit per votació
popular, tot i ser una època difícil: “vàrem canviar
l’escut i hi vàrem afegir la senyera. Això va portar
moltes dificultats amb l’espanyola, amb ame-
naça de separació per part nostra si no ho accep-
taven”. Una altra de les bones accions de Torras
va ser la creació de la Marxa Beret, que enguany
celebra la seva 30a edició. 
Francesc Izard va ser el president del 1983 al
1995. Va completar tres mandats seguits al cap-
davant de la FCEH, va crear les lligues catalanes,
en les modalitats d’esquí alpí i d’esquí de fons. En
aquest sentit, en Francesc especifica que “al juny
de l’any 1995 s’havia passat de dues lligues a un
total de dotze, gràcies a la incorporació succes-
siva de l’esquí popular de llargues distàncies i
salts d’esquí (1986), trineu amb gossos (1991),
l’esquí artístic, patinatge artístic sobre gel i sego-
na categoria d’esquí alpí (1992), hoquei gel, surf
de neu, fons i esquí alpí per a veterans (1995). 

Ramon Carreras, catotze anys de somni
El relleu de Francesc Izard el va agafar Ramon
Carreras, que figura al capdavant de la FCEH des
de 1995 fins als nostres dies. Des del seu des-
patx, en Ramon fa memòria i explica que “el pri-
mer objectiu era crear un calendari de
competició estable, amb proves més professio-
nals. Vàrem crear noves lligues catalanes, la de
surf de neu i la de telemarc i esquicròs”, per tan-
car la seva intervenció amb aquestes paraules:
“vàrem intentar fer un calendari competitiu més
obert. En una primera fase, fem les proves nacio-
nals per tot Espanya. Després internacionals i ja
ho estem aconseguint”. 
També s’ha de garantir que els joves puguin arri-
bar el dia de demà a ser els protagonistes
d’aquestes competicions, i per això la creació
dels Centres de Tecnificació ha estat una de les
màximes de l’actual junta directiva de la FCEH. El
programa ja està desenvolupat, i a dia d’avui ja es
disposa d’un centre a la Cerdanya (alpí i surf de
neu), alpí (Vall d’Aran), la Seu d’Urgell (fons) i
patinatge, a Barcelona.
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D’esquerra a dreta: Ramon Carreras, l’actual
president de la FCEH, amb els seus tres

darrers antecessors, Rafael Torras,
Joaquim Bofill i Francesc Izard

(Foto: FCEH/Marcos Pérez de Rozas)

Noms de la FCEH al llarg de la seva història
1933-1935. Federació Catalana d’Esquí
1935-1939. Federació d’Esquí de Catalunya
1939-1941. Federación de Montañismo y 
Esquí de los Pirineos Orientales
1941-1978. Federació Catalana d’Esquí
1978-2006. Federació Catalana Esports d’Hivern
2006-actualitat. Federació Catalana d’Esports d’Hivern

Presidents
1933-1935. Rosend Carrasco
1935-1940. Àlvar Menéndez
1940-1942. Ignasi de Quadras (delegat territorial)
1942-1946. Javier M.Guilera
1946-1949. Xavier Vilaró
1964-1967. Sixte Quintana
1967-1977. Joaquim Bofill
1977-1986. Rafael Torras
1983-1995. Francesc Izard
1995-actualitat. Ramon Carreras

Esports
1933. Esquí alpí-esquí de fons-salts d’esquí
1964. Bobs-luge
1977. Esquí artístic
1978. Hoquei gel-patinatge artístic sobre gel
1990. Trineu amb gossos
1996. Surf de neu
2000. Cúrling


