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Centres de tecnificació
aules de campions

seguir– tots els nois i noies que treballen a diari als
Centres de Tecnificació de la FCEH, i especialment en
el centre que ara ens ocupa, el de la Cerdanya. No hi
ha cap persona que obligui aquests nois i noies a ser-
hi, i per tant el que se’ls ha de suposar és una màxi-
ma entrega, més encara quan saben que si treballen

En la història de l’esquí alpí català sempre hi haurà un
abans i un després de la participació de Guillem
Capdevi la a la cursa de la Copa del  Món
d’Schladming. Va ser el passat 22 de gener, i era el
primer cop que un esquiador de la FCEH format en un
Centre de Tecnificació competia en una prova de la
World Cup ,demostrant que els somnis són possi-
bles, que després de molta dedicació i molt esforç
els resultats arriben. No és aquesta una premissa
que pugui calar en molts joves de la societat actual,
però que sí que segueixen fil per randa –o haurien de

dur i s’entreguen en cos i ànima al seu somni, poden
accedir a l’equip nacional de la Reial Federació
Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI) i, si la seva
progressió és manté, poden aspirar a córrer primer
curses de la Copa d’Europa i posteriorment de la
Copa del Món. Aquest és el camí que en el seu dia

Celes Piedrabuena

Albert Palau

Reportatge

Ja fa sis temporades que els Centres de Tecnificació
de la FCEH van començar a funcionar a casa nostra,
uns espais on els joves valors dels esports d’hivern
català es formen físicament, tècnicament i psicològi-
cament amb el somni d’arribar algun dia a l’equip
nacional de la RFEDI i posteriorment fer el salt a la
Copa del Món. Enguany, el centre de la Cerdanya ha
millorat el seu programa i instal.lacions amb l’estrena
del Campus Cerdanya, l’espai idoni que tot esportista
d’elit voldria tenir.

D’esquerra a dreta: Edu Font, Teresa Guix,
Esther Guix, Ignasi Roca i Anna Capella
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Cap detall es descuida als centres de tecnificació.
En imatge: Edu Font fent els esquís!

Telva Somoza en acció. Seguint les sevs evolucions
l’entrenador Juanito Martínez.

! varen iniciar corredors com Guillem Capdevila o Pol
Carreras o corredores com Mireia Clemente. Ells han
de ser la referència i l’exemple a seguir, i la seva
presència a la Copa del Món d’Àustria, al passat
Campionat del Món d’Are o a les curses de la Copa
d’Europa així ho acrediten.

Esquí estudi, el primer pas
Una vegada, parlant amb Mauro Pini, entrenador de
Maria José Rienda, em comentava que no entenia
com els instituts de les valls i localitats properes a la
muntanya no s’implicaven més amb els esports
d’hivern, i especialment amb l’esquí alpí. I tenia més
raó que un sant. El que passa és que a casa nostra
ja funcionava un programa que es deia Esquí Estudi,
que la FCEH va voler recuperar i potenciar, ja que és
el primer pas que han de fer els joves valors que volen
progressar en els esports d’hivern. A la Cerdanya hi
ha 15 nois i noies –vegeu el quadre adjunt– que
s’acullen a aquest programa, són infantils d’últim any
i juvenils de primer any. Aquests joves esquiadors
van als seus propis instituts d’allà on visquin durant
el primer i el tercer trimestre, exceptuant alguna
estada puntual, i al segon trimestre s’instal.len a
l’Alberg Verge de les Neus. Durant aquests mesos
segueixen un durprograma de treball, que molts
altres joves de la seva edat no agafarien ni en pintu-
ra. Els matins els dediquen a entrenar a l’estació de
la Molina, i s’hi estan unes tres hores –de 09.00 a
12.30, més o menys–, i a la tarda, de 15.00 a 20.00
hores, es dediquen a estudiar, gràcies a la implicació
de l’acadèmia System i els seus professors.
Després, quan arriba el cap de setmana, entrenen
amb els seus clubs o van a les curses que considerin
oportunes. Qualsevol jove esquiador o pare que cre-

gui que el seu noi o noia li faria il.lusió entrar en
aquest programa, ha de saber que a final de tempo-
rada es fan unes proves d’accés, en funció de les
quals s’estableix una selecció, als quals se sumen els
nanos que es triar per rànquing, d’un programa que
es finança amb l’aportació dels pares i amb l’ajuda de
la FCEH.

Alt Rendiment Català (ARC)
L’altre gran programa de la FCEH al Centre de
Tecnificació de la Cerdanya és el que es coneix com a
Alt Rendiment Català (ARC), al qual pertanyen aques-
ta temporada un total de 15 esportistes, 13 d’esquí
alpí i tres de surf de neu. El funcionament és bastant
similar al programa Esquí Estudi, però amb unes
petites diferències, com ara que és un programa sub-
vencionat en la seva totalitat pel Consell Català de
l’Esport. La primera gran diferència és la seva edat.
Aquests esportistes ja són més grandets, juvenils de
segon any, i també alternen les hores d’estudi amb
les hores d’entrenament físic o tècnic, quan no dedi-
quen unes hores a conèixer i preparar el seu material
de competició, especialment els esquís. En aquest
cas, els 16 valors catalans van a classe a l’Institut

Més centres 
a la Vall d’Aran i a La Seu
Juntament amb el Centre de Tecnificació de la
Cerdanya, la FCEH disposa de dos centres més,
un específic  de fons a la Seu d’Urgell, i un altre a
la Vall d’Aran, especialitzat en l’esquí alpí. Josep
Roc és l’entrenador del centre de la Seu d’Urgell,
el qual funciona sota la direcció de Francesc
Ganyet. Ambdós tenen sota les seves ordres un
total de vuit joves esquiadors de fons, d’entre 14
i 17 anys, que són: Montse Álvarez, Sara Cabo,
Berta Morral, Sandra Varela, Aarón España,
Jordi Malé i Marcel Sangenís.  El Centre de
Tecnificació de la Vall d’Aran és un xic diferent, ja
que depèn del Consell General de la Vall d’Aran,
tot i que la FCEH s’encarrega de la supervisió.
Rafa San Martín és el nou director i bàsicament
funciona com a centre d’esquí alpí, tot i que
aquesta temporada han començat un programa
propi d’esquí nòrdic i d’hoquei gel. Un embrió, un
projecte de futur, la primera pedra d’un nou pro-
grama de tecnificació. Els esportistes alpins de la
Vall d’Aran són: Cisco Fernández –al qual per edat
no li correspondria ser-hi, però a qui s’ha tornat a
incorporar després de la lesió que va patir, el
mateix cas, per exemple que Alexandra Cahué a
la Cerdanya–, Aymar Navarro, Pol Rocamora,
Aleix Jaquet, Aitor Vela, David Samper i Laura
Jardí.

Pere Borell i a l’escola Vedruna de Puigcerdà, i resi-
deixen al Campus Cerdanya, una instal.lació idònia
per aquesta finalitat i que és tot un exemple a seguir.
Aquesta temporada tots els nois i noies estudien pri-
mer de batxillerat, i n’hi ha quatre que estan fent ter-
cer i quart d’ESO. Aquest sempre és un tema delicat.
No és fàcil que tots els esportistes que s’acullen a un
programa d’aquest tipus sàpiguen compaginar ade-
quadament els estudis amb l’esport. No tots tenen
les mateixes condicions físiques, i no tots poden tenir
el mateix rendiment acadèmic. Com a la resta de
joves de la seva edat, a uns els costarà més o menys
estudiar, i tindran més o menys facilitat per una
matèria que per una altra; però, la seva situació és
molt diferent. Són un cas únic. Pocs amics seus
serien capaços de compaginar estudis i esport, quan
la pràctica esportiva els demana tant. Jaume
Capdevila, director del programa i coordinador del
Centre de Tecnificació de la Cerdanya, i pare de
l’esquiador de la RFEDI Guillem Capdevila i d’en Raül
–guia de l’ONCE– és conscient d’aquesta dificultat.
“El seu cas podria ser semblant al d’una persona
adulta que treballa en dos llocs o d’un universitari que
treballa i estudia, amb la diferència que els nostres
esportistes són més joves i que físicament se’ls
demana molt”. En aquest sentit, en Jaume vol desta-
car les classes de reforç acadèmic que reben els nois
i noies gràcies a la col.laboració de l’acadèmia
System.
Com els jovenets del programa Esquí Estudi, els
alumnes de l’ARC passen moltes i moltes hores del
seu entrenament a l’estació de la Molina, que els
posa les màximes facilitats, la qual cosa és d’agrair,
ja que no és fàcil per a un centre hivernal acollir-se a
les necessitats d’un grup tan elevat d’esportistes
d’elit, i la prova és que no totes s’hi bolquen en aquest
tema. D’aquesta opinió és també Jaume Capdevila,
“ja que fns i tot els de la Molina ens obren els remun-
tadors a primera hora del matí perquè puguem fer
entrenaments de velocitat”. Normalment a l’estació
gironina s’entrena el gegant, l’eslàlom i el superge-
gant, i aquesta temporada s’ha sumat l’estació de La
Quillane al programa del Centre de Tecnificació. A La
Quillane hi van un dia a la nit, i el més normal, dona-
des les condicions de la pista, és que entrenin la
discipLina més tècnica; és a dir, eslàlom. Tota aques-
ta preparació tècnica i física la complementen amb el
treball que duen a terme al Poliesportiu de
Puigcerdà.

Primer, la formació acadèmica
Els tècnics de la FCEH tenen molt clar que la forma-
ció acadèmica, els estudis, ho són tot, i per aquesta
raó els donen tanta importància i els donen el tracta-
ment que els donen. Així, al Centre de Tecnificació de
la Cerdanya els alumnes s’hi estan fins que acaben el
Batxillerat i fan la Selectivitat; és aleshores quan ja

Una jornada de bojos
Compaginar esport i estudis no és fàcil. És real-
ment dur i sacrificat, i no tots els joves i no tant
joves estarien disposats a fer-ho, sobretot des-
prés de veure quina és la seva agenda diària.

Una jornada d’entrenament esquí estudi
07.30 h Hora de llevar-se
08.00 h Esmorzar
09.00 h A pistes
13.00 h Acaba l’entrenament
13.30 a 14.00 h Temps de dinar
15.00 a 20.00 h Classes acadèmiques
20.00 a 21.00 h Preparació dels esquís
21.30 h Sopar
23.00 h A dormir

Una jornada de competició
06.30 h Hora de llevar-se
07.00 h Esmorzar
08.00 h Obren els remuntadors
09.15 h Inici de les curses
15.00 h Dinar a pistes
16.30 a 17.00 h Arribada a l’hotel
17.00 a 18.00 h Descans
18.00 a 20.00 h Preparació esquís, preparació
física i vídeo de la cursa
21.00 h Sopar
23.00 h A domir

* Tots aquests horaris estan molt bé, sobretot
quan fa un dia de sol i les condicions són les
idònies, però també pot ser que s’hagi de fer
tres o quatre hores de furgoneta per anar
d’una estació a l’altra.

Snowboarder: Roger Sas.
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Qui és qui al 
Centre de Tecnificació de la Cerdanya
ARC ALPÍ
Alumnes: Alícia Abellán, Marta Badía, Alexandra
Cahué, Ivette Chércoles, Laura Prieto, Telva
Somoza, Marta Tiana, Núria Tomás, Olriol Álva-
rez, Bernat Berini, Pol Canals, Eduard Font, Artur
Martí.
Tècnics alpí: Jorge Aust, Oriol Canal, Juanito
Martínez, Arnau Anguera, Manel Sala.

ARC SURF DE NEU
Alumnes: Gemma Torner, Roger Sas, Quim
Hortal i Nina Manich.
Tutor Campus Cerdanya: Ramon Homs.
Tècnics: Santi Corral, Álvaro Rance.

ESQUÍ ESTUDI ALPÍ
Alumnes: Berta Argenté, Anna Capella, Mireia
Capella, Mireia García, Teresa Guix, Esther
Noguera, Laura Oliva, Mònica Ruiz, Íngrid Vilà,
Àlex Batlle, Ferran Blasco, Enrique Guerra,
Eduard López, Joseph Oriol.
Tutor Alberg La Molina: Mireia Ruiz.
Tècnics alpí: Jorge Aust, Oriol Canal, Juanito
Martínez, Arnau Anguera, Manel Sala.

poden passar –si els tècnics de la RFEDI ho conside-
ren oportú– a l’equip nacional, amb els estudis ja aca-
bats, amb la base acadèmica consolidada; després,
un cop a l’equip nacional, ja són ells els que han de
triar el seu camí com a persones adultes. Seguir
compaginant els estudis no és gens fàcil, però, com
deia un professor que jo tenia, voler és poder; i
d’exemples hi ha un munt, com el de Guillem
Capdevila, que és passa l’any amunt i avall i que no
abandona mai els seus estudis d’empresarials.
Amb aquesta declaració d’intencions el que es procu-
ra és que tots els nois i noies surtin dels Centres de

la seva progressió és pot estancar, per les raons que
sigui, com ara adaptar-se al funcionaments dels
esquís”. 
De fet, des de la seva posada en marxa, ja han pas-
sat pel Centre de Tecnificació de la Cerdanya uns
150 joves esportistes, i els resultats són els que
són. Si fem una ullada als integrants dels equips de
la Federació Espanyola veiem que la majoria són cata-
lans, i per alguna raó és. La presència dels corredors
de la FCEH no és fruit de la casualitat, no surt del no
res, sinó que és conseqüència d’una línia de treball,
d’una forma de fer i d’entendre la formació en els
esports d’hivern que és un model a seguir a la resta
de l’Estat. Lògicament, tots voldríem que la gran
majoria dels nois i noies que passen per un Centre de
Tecnificació assolissin les seves aspiracions; però no
és possible. No és possible per diferents raons, per-
què la progressió esportiva no es manté, perquè la
progressió esportiva no va tot el ràpid que tothom
voldria o perquè el propi jove decideix agafar que la
seva vida ha d’anar per un altre rumb. Fins i tot en
aquest cas la FCEH no abandona els esportistes, i els
qui no poden arribar als equips nacionals tenen
l’oportunitat de seguir esquiant dins de l’equip de ciu-
tadans, amb uns altres objectius i sense les exigèn-
cies que havien tingut fins aleshores. D’això se’n diu
pasió per l’esquí. "

Integrants del Grup ARC Surf de neu. D’esquerra a
dreta: Gemma Torner, Roger Sas, Nina Manich i
Quim Hortal.

!

Tecnificació amb uns estudis mínims, i que quan la
seva etapa a aquests centres finalitza puguin conti-
nuar el seu transitar per la vida amb la maleta plena
de coneixements. Com ja es pot entreveure, no tots
els nois i noies que sacrifiquen bona part de la seva
vida arriben a assolir els seus objectius. Això no és
una ciència exacta. No són dos més dos igual a qua-
tre, i tampoc és tant fàcil com donar-li a un botó. No.
Hi ha molts factors que intervenen, línia en la qual es
manifesta Jaume Capdevila: “detectar un noi o una
noia que valgui per l’esquí alpí o el surf de neu és molt
difícil. Pensa que ho pot fer bé quan és infantil, però


