
La temporada 2006/2007 està tocant a la seva fi. Ha
estat marcada per la manca de neu natural, després
d’uns anys magnífics, però això no ha estat impediment
perquè l’activitat de la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern (FCEH) s’aturés. Tot al contrari. La FCEH ha
fet un gran esforç i ha sabut moure’s amb agilitat i rapi-
desa, mirant de garantir el màxim nombre de competi-
cions. D’aquesta vitalitat i dels reptes immediats i
futurs de la FCEH vam parlar amb el seu president,
Ramon Carreras.
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ha una sèrie de clubs que eren inoperants, ja que no
feien activitats. Aquests s’han anat netejant i ara tenim
clubs actius, i cada any n’hi ha dos o tres de nous.
I la relació entre la FCEH i els clubs és la correcta?
Els clubs han d’estar satisfets amb la FCEH, ja que tro-
ben el que s’espera que trobin, que és una mica de ges-
tió. Nosaltres els ajudem a gestionar les competicions
i les inscripcions, i després hi ha una gamma de ser-
veis dels quals se’n poden beneficiar. Sempre estem
disposats a assessorar-los i ajudar-los.
Quin altre aspecte econòmic voldria destacar?
Penso que hi ha un altre tema molt important, que és
el tema de la Targeneu. Tenim una assegurança que és
molt bona. Aquesta temporada que no hi hagut neu, a
meitat de febrer ja teníem venuda la mateixa quantitat
de Targeneu que els anys anteriors. I això és molt difí-
cil amb la competència d’assegurances de neu. Per
tant, el producte ha de ser bo, quan un any que hi ha
poca neu la gent hi segueix confiant.
També actualment les estacions estan molt més impli-
cades amb la competició.
S’ha vist que quan pateixen les estacions d’esquí,
nosaltres també patim; però, també s’ha vist que
nosaltres som capaços de reaccionar i que donem una
base de seguretat i negoci fix a les estacions. La xarxa
dels nostres clubs i competidors assegura un mínim.
Hem aconseguit que les estacions d’esquí s’impliquin,
com ara Boí Taüll, La Molina o Espot Esquí.
Com canvia el panorama dels estadis! Quantes poques
pistes homologades hi havia abans i les que hi ha ara!
Abans no hi havia pistes homologades, i cada vegada
les exigències a nivell de seguretat són més altes. Per
sort, les estacions han estat receptives i s’han homo-
logat moltes pistes. Això també ha fet possible que el
panorama de grans esdeveniments de futur el puguem
posar sobre el mapa català, ja que l’únic que hi havia

era La Molina, i no pots inflar la mateixa estació amb
moltes competicions. A més, la Federació Internacional
d’Esquí et demana que si vols fer un gran esdeviment
puguis fer-ne d’altres a altres seus. Pel fet de tenir
aquestes pistes homologades podem estar segurs de
tirar endavant un projecte on tenim Copes del Món de
surf de neu o d’esquí alpí. Per arribar aquí s’ha hagut
de canviar el xip, i obrir les proves a corredors inter-
nacionals. De fa uns sis o sets anys es vénen fent pro-
ves internacionals, i això ha fet que el nostre nivell
d’esquí hagi augmentat. El primer cop que es va fer la
Copa d’Europa podien participar dues noies i ara en
podrien participar 30. Abans fèiem la Copa d’Europa i
no teníem esportistes, i ara la podem fer i omplir-la. 

I a partir d’aquí?
Bé, el que vull replantejar, tenint com a referent tot
això que hem dit, són els Centres de Tecnificació. En el
seu moment els vam anomenar així, però no ho eren
realment, era ensenyar a esquiar a infants. En canvi ho
subvencionàvem i li dèiem Alt Rendiment Català (ARC).
Era una mica agosarat i un projecte a llarg termini.
Crec que el projecte tecnificació ha de tenir tres nivells.
Un per a gent infantil i juvenil, que vol combinar els
estudis amb l’esquí, que és una opció familiar i nosal-
tres li facilitem una estructura que ha d’estar coordi-
nada amb la tasca dels clubs. Els que aquí funcionen
bé, passen a un segon nivell on nosaltres ja els finan-
ciaríem sobre el 50% del pressupost, fins a arribar el
grup estrella, on han de ser els número 1. Són els
esquiadors que s’ho han guanyat, que tenen més edat,
que estan o han acabat el batxillerat i que estant pre-
nent la decisió total que es volen dedicar a aquest
esport. Aquests han d’estar totalment subvencionats, i
després quedaria el quart nivell, entrar a la RFEDI.
Abans la RFEDI agafava la gent amb 15 anys, creant
una situació d’inestabilitat, la qual cosa els apartaves
de la família i dels estudis, i amb 20 o 21 anys aban-
donaven. Però aquest any hi ha hagut entrada d’espor-
tistes amb 18 i 19 anys, amb el batxillerat acabat.
Aquests xavals no estan cremats, tenen moltes ganes
i podran arribar a la seva edat òptima de rendiment.
Un altre tema, els esports de gel s’han desvinculat de la
RFEDI i han creat la seva pròpia federació.
Ja sé que hi ha la Federació Espanyola d’Esports de
Gel, i la separació s’ha fet des de la RFEDI, de la qual

en sóc vicepresident. S’ha tingut clar que s’havia de
separar, ja que els esports de gel necessitaven d’unes
persones específiques que s’hi dediquessin. A nivell de
Catalunya crec que en un termini de quatre anys s’ha
de preveure que pugui haver-hi una federació d’esports
de gel pròpia, sense que això sigui traumàtic. 
Aquest és un canvi important, n’hi hauria algun altre?
Bé, quan tot funciona molt bé no hi cap problema, però
hi ha vegades que s’ha de saber dividir. Sense deixar de
tenir un local com tenim el de Barcelona, hauríem de
descentralitzar la federació. Hauríem de conduir-la
més cap la neu i tenir un nucli als Pirineus, un pas que

ja hem fet amb esquí de fons, alpí o surf de neu, mirant
de relegar els aspectes més burocràtics a Barcelona.
I la temporada que ve hi ha eleccions a la FCEH?
Correcte. El meu objectiu seria tornar a presentar-me,
i que quan jo ho deixi qualsevol altra persona pugui aga-
far la FCEH i fer que funcioni amb normalitat. Vull dei-
xar una FCEH forta, i per aquesta raó vull treballar els
temes més importants, com el màrqueting, patrocinis,
comptes, extranet, la possible separació dels esports
de gel o l’enfortiment de l’estructura de la federació,
que aquesta sigui àgil. !

Entrevista al president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern

Entra per la porta amb preses, arrossegant una maleta
i directe cap el seu despatx. El dia a dia del president de
la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) és
d’allò més estressant. Reunions i més reunions, com-
peticions i més competicions, però aquest calendari
atapeït no fa sinó constatar el bon estat de forma de la
FCEH. Seiem a taula i treu un paperet de la butxaca de
l’americana, on té apuntats alguns fets o directius que
vol destacar al llarg de la conversa. Meticulós i treba-
llador, Ramon Carreras és d’aquelles persones que sap
que feina feta no fa destorb, que estima el que fa i a qui
no li agrada deixa cap sense lligar. La seva gestió al cap-
davant de la FCEH aquests últims dotze anys ha estat
modèlica, la va sanejar econòmicament i l’enfortí social-
ment i esportiva. Un cop enfortits els ciments, vol con-
duir la nau cap a bon port, sobretot pensant en els
reptes de futur, i per això vol millorar encara més la
relació amb els clubs, les estacions d’esquí, tenir un
control exhaustiu del pressupost i descentralitzar de
veritat la federació.

A aquestes alçades de la temporada, quin balanç feu?
En una temporada en què no hi ha hagut neu natural es
confirma la capacitat organitzativa de la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern i la capacitat de reacció, ja

que hem mantingut el calendari. Hem tingut l’habilitat
de negociar amb les estacions, tot i que hi hagut acti-
vitats impossibles, com el trineu amb gossos i l’esquí
de fons, però hem fet el Campionat de Catalunya de
Fons. Tot això coincideix en un any en què per primer
cop des de fa alguns anys tenim esportistes catalans
en un Mundial d’esquí i en una Copa del Món, amb una
presència més que digna, i a nivell de surf de  neu
també hem tingut uns resultats molt bons. Aquests
resultats constaten la tasca de vuit o deu anys enrere. 

Quins són els reptes més immediats?
Primer seria el tema del màrqueting, que justament
aquest any se’ns va una mica per terra, donada la tem-
porada que hem tingut. Per això, en el futur hem de
tenir un pla de màrqueting de quatre en quatre anys i
no per una temporada. Així es pot treballar bé i garan-
tir uns ingressos, que no estiguin en funció de les neva-
des. Hi ha un altre tema important que és el tema
comptable i econòmic. Nosaltres depenem de la sub-
venció pública, i aquesta, cada vegada està més audi-
tada i controlada, al marge dels ingressos propis que

generem. Per tant, és molt important tenir un segui-
ment exhaustiu del pressupost. Hem de tenir un segui-
ment de la despesa mil·limetrat. Aquesta metodologia
de treball en temporades tant dures com aquesta és
bàsica. També s’ha de dir que les competicions es ges-
tionen d’una forma molt manual, i el nostre següent pas
és anar a què totes les gestions, tema pressupostari i
comunicacions internes es puguin fer a través del web.
Ara en tenim una nova web que està molt bé, però s’ha
de millorar i desenvolupar.
Ara fa dotze anys que sou el president, i recordo que
quan vau entrar un dels reptes immediats va ser el de
sanejar l’economia de la FCEH. A dia d’avui, aquesta fita
està del tot aconseguida?
Quan vam entrar hi havia un dèficit important, un sis-
tema de comptabilitat diferent, no es feien auditories i
això ja ho hem superat. Ara, com a mínim, sabem els
diners que no tenim o el dèficit que tenim. El pressu-
post ha augmentat moltíssim, ja que s’hi han hagut
d’encaixar les partides dels Centres de Tecnificació i de
les noves modalitats que no estaven contemplades
com el cúrling, l’skeleton o l’hoquei. 
El motor de tota l’activitat de la FCEH són els clubs, en
quina estat de salut es troben?
Hi ha un creixement. S’han creat de nous i després hi

Els clubs han d'estar molt satisfets 
amb la feina de la FCEH

Nosaltres donem seguretat 
i un negoci fix a les estadcions
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! Albert Palau i Toni Grases
En quatre anys hauria d’haver-hi una fede-

ració catalana d’esports de gel

El president de la FCEH valora molt positivament
el recolzament que les estacions d’esquí estant
donant a la competició. En imatge, Mireia
Clemente a la Copa d’Europa de La Molina.

!

Ramon 
Carreras
“Vull deixar 
una federació

forta”
" Celes Piedrabuena


