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Tercera als Campionats d’Espanya d’eslàlom de la temporada passada,

darrere les mundialistes Carolina Ruiz i María José Rienda. Tot un èxit per a

una noia de tant sols 17 anys, que porta molts anys treballant durament,

del primer al darrer dia de l’any, des que surt el sol fins que es pon, per

arribar algun dia a assolir el seu somni blanc. Sap que li costarà Déu i ajuda,

però té en la seva constància la millor arma.

poc la velocitat. Són dues sensacions diferents.

-Si haguessis de dir on està la clau per fer un bon

eslàlom, què diries?

-A entrenar molt, tant físic com a pistes.

-Ets una noia a qui li agrada entrenar, o més aviat ets

mandrosa?

-No, m’agrada entrenar. Per aconseguir alguna cosa,

per obtenir algun resultat, has d’entrenar.

-Fem memòria, quan vas començar a esquiar?

-Deuria tenir set o vuit anys. Anava a esquiar amb els

meus pares. Haig de dir-te que aleshores no m’agra-

dava esquiar. Quan era petita me’n recordo que no

volia anar a esquiar a Porté, que és on anàvem. Era la

única de la família que es queixava. Els meus pares al

principi no esquiaven, però el meu germà va voler fer

un curset i després ja ens vam aficionar tots.

-Després de superar aquesta etapa, quan vas veure

que ho feies realment bé i que volies dedicar-te a

esquiar?

-Un cop vaig entrar al Club Esquí Girona i després

quan vam anar a entrenar a la Molina. Quan era alevi-

na vaig començar a fer una o dues curses, però sense

importància. A infantil ja vaig començar una mica més

en serio. Vaig començar a fer més curses. Em van

començar a anar bé, em van engrescar i fins ara.

-Tanta dedicació té una meta final, oi?

-Sí, sí. A mi m’encantaria arribar a participar en unes

Olimpíades. El somni de tot esportista és arribar a

unes Olimpíades o a la Copa del Món i lluitaré per

aconseguir-ho. Sé que és a llarg termini i que encara

queda molt camí per recórrer.

-Quins han estat els teus ídols?

-Sempre et mires els corredors de Copa del Món, i

sempre hi ha algun corredor que t’agrada més que

altra. El mite Herman Maier no se’l pot treure cap

esquiador. Em va semblar súper fort que sense gaire-

bé caminar es posés els esquís i que estigui en condi-

cions de guanyar-ho gairebé tot.

-I en noies?

-Anja Paerson és una gran potència. Com a persona

no ho sé, perquè no la conec, però com a esquiadora

m’agrada molt. Aquest estiu la vam veure i em vaig

quedar parada del seu nivell i tècnica.És súper fina i

ho fa tot molt bé. Després, María José Rienda és un

model a seguir. Motiva veure que una esquiadora com

ella ha arribat on és. Veus que no és impossible.

Després de 15 anys que estiguin on estan, tant ella

com la Carolina Ruiz, té molt de mèrit.

-Ara tens 17 anys i portes un ritme de vida realment

estressant. No et pots arribar a cansar? Igual has

començat massa d’hora.

-No. Crec que ja està bé. El que passa és que ara

estic una mica amb els estudis i l’esquí. Aquest any

és important per a mi en els dos sentits. D’una banda

perquè tinc la selectivitat i de l’altra perquè ja sóc

juvenil II i em demanen una mica més de resultats.

Quan avanci més en els meus estudis ja m’ho podré

agafar una mica més en calma i decantar-me més

per una cosa o una altra.

-Ja et queda temps per fer bé les dues coses?

-Bé, ara estic fins al coll de feina, però compensa.

Fins el dia que no compensi i aleshores ja m’ho plan-

tejaré.

-Estàs contenta del pla d’entrenament de la RFEDI?

-Sí, crec que és el correcte i que afavoreix que pugui

donar el millor de mi mateixa. Personalment, vaig

notar molt el canvi del pas de la FCEH a la RFEDI, ja

que les estades són més llargues, de l’ordre de tres

setmanes, en els entrenaments passes de ser 30

persones a les tres que érem l’any passat i les sis

d’aquest any. La qualitat dels entrenament és molt

bona, ja que et deixen pistes millors, i després tens

més recursos per poder viatjar. El treball físic també

és diferent.

-Sé que ets una noia que treballa molt el físic, però, i

la tècnica?

-Sinó treballes bé el físic, sinó tens una bona forma

física, per més tècnica que tinguis no faràs res.

Personalment, crec que haig de millorar en la tècnica

del gegant i el supergegant. També haig de superar la

Puntual a la matinera cita i abans de tancar-se a clas-

se, la jove Mireia Clemente ens va atendre a la

residència Joaquim Blume de Barcelona. Mentre ens

esperava aprofitava el temps per estudiar una mica de

química, prova que aquestes noies que estan internes,

i en especial la Mireia, treuen temps d’on no n’hi ha

per mirar que la balança entre els estudis i la dedica-

ció als esports quedi el més anivellada possible.

Davant la nostra mirada, la Mireia sembla el que és.

Una noia jove, de tant sols 17 anys, amb tota la vida

per viure, dinàmica, maca i extravertida, educada, tre-

balladora i ambiciosa, que sap el que vol i el que ha de

fer per aconseguir-ho. El temps dirà si aquesta gironi-

na ha agafat el camí correcte o hauria d’haver agafat

alguna drecera.

-La temporada passada vas fer tercera als Campionats

d’Espanya absoluts, darrere de les dues noies de la

Copa del Món, María José Rienda i Carolina Ruiz. Un

gran resultat, oi?

-Sí, vaig fer tercera absoluta. Va ser un gran resultat,

tot i que portava ja una llarga temporada i estava una

mica saturada. Tant que abans de la cursa vaig estar

una setmana a casa descansant. De manera que vaig

tornar molt motivada. El que passa és que l’any pas-

sat vaig fer moltes proves de la Copa d’Europa, i vaig

acabar una mica desmotivada.

Mireia Clemente
“Lluitaré per arribar a la Copa del Món”

✒ Celes Piedrabuena Arxiu�

Entrevista

Mireia Clemente va tenir 

una actuació superba als

Campionats d’Espanya 

de la temporada passada.
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Així la veu Quim Carreras
“És una noia molt disciplinada”

Una de les persones que millor coneix, que millor

pot dir quina mena d’esquiadora és Mireia

Clemente és el Quim Carreras, el director tècnic

d’esquí alpí de la FCEH, ja que ell ha seguit les

seves evolucions.

-Tot i que ja no la tens a les teves ordres, com

diries que és Mireia Clemente?

-És una noia molt disciplina i treballadora, que

sempre ha estat al capdavant de les classifica-

cions, que sap adaptar-se a les exigències

actuals i a les seves pròpies –no entrar en

lesions, tirar endavant els estudis i tenir una

bona preparació física, per la qual cosa està

seguint un programa de preparació física  técni-

ca amb la sel·lecció juvenil de la RFEDI– pot

obtenir bons resultats.

-Ella diu que el més li agrada és l’eslàlom i que la
velocitat li dóna molt respecte.
-Ha estat bastant franca. Penso que la velocitat

és una aptitud que cal treballar, afrontar i supe-

rar. Tots els esportistes amb aptituds tècniques

treuen resultats en eslàlom. Si té una bona pre-

paració física i tècnica, podrà  superar aquest

respecte a la velocitat. Cal afrontar i adaptar-se

a la velocitat per després poder treure rendi-

ment a l'eslàlom i altres especialitats. El que

està clar és que la velocitat també existeix a

l’eslàlom, doncs cal anar molt ràpid per guanyar.

-I creus que la Mireia pot aconseguir el que es

proposi.

-Sí. Ella té una gran disciplina i per arribar on és

segur que ha fet grans esforços i sacrificis. Ara,

cal tenir clar que els altres també treballen per

aconseguir el mateix. Ella té la por, la tenim tots,

però la pot superar perfectament.

-Desmotivada?

-Sí. Fa molta il·lusió córrer la Copa d’Europa la prime-

ra vegada, però quan tens poques possibilitats ho

veus diferent. Gairebé prefereixes entrenar més que

córrer.

-Creus que aquesta temporada estàs millor preparada?

-En eslàlom potser sí.

-Quan surts fora, què veus de diferent?

-Veig que nosaltres estem molt enrere. Quan sortim a

fora ens trobem sempre amb equips de clubs locals

que fan els mateixos dies d’esquí que nosaltres, que

som tot un equip nacional. Esquien el triple que nosal-

tres i això es nota, més encara si vas acumulant

aquesta diferència any rere any.

-Corres diverses disciplines, però quina se’t dóna

millor i perquè?

-Últimament em va millor l’eslàlom. Em noto millor

que amb les disciplines de velocitat. No sé ben bé per

què, potser perquè sóc una esquiadora més tècnica i

també s’ha de considerar que aquí podem entrenar

L’eslàlom és la discipli-

na que més li agrada a

aquesta noia valenta.
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por a la velocitat, però és difícil; a la vegada haig de

millorar eslàlom. El que passa és que aquí entrenar

gegant o supergegant és molt difícil, tot i que pertan-

yis a l’equip nacional. De mica en mica. L’any passat va

ser el primer any que vaig entrenar el súper en serio i

és qüestió de temps.

-Així que et fa por la velocitat?

-Bé, et fa una mica de respecte. Necessito més con-

fiança en la velocitat, tot i que el supergegant sí que

m’agrada. Si no entrenes tens una sensació molt dife-

rent que si entrenes.

-Crec que des  que tens ús de raó vas amb Rossignol de

cap a peus, cuides molt el material?

-Sí, sí, el cuido molt. Abans els cuidava tant sols a

l’inici de la cursa i ara no. Ara encero els esquís cada

dia. Però tampoc sóc una maniàtica que es passa el

dia pensant en els esquís, tant sols procuro que esti-

guin bé per quan els necessiti.

-Quina pista prefereixes?

-La pista que m’agrada molt és Comella Estadi –nota

de redacció, de la Molina–, ja que té mig pendent. Té

mur, una mica de pla i és bastant completa.

-I de fora?

-Me’n recordo dels Mundials a Maribor. La pista tenia

tela.

-T’has posa’t una data per acabar d’explotar?

-Cada any tens un objectiu. Aquest any, per exemple,

vull baixar dels 65 punts FIS. Ho puc fer, en eslàlom

vaig fer una cursa de 57, però en gegant ho veig més

difícil.

-Segueixes la Copa del Món’

-Sí, sempre que puc. El que passa és que quan estàs

aquí és molt difícil, ja que sinó tens satèl·lit no la pots

veure. També ho segueixo per Internet o per la prem-

sa, però res com veure-ho en televisió o en directe,

com ja vam tenir la sort de fer l’any passat a Solden.

-Al marge de l’esquí alpí tradicional, has provat altres

disciplines?

-Sí, sí. He fet surf de neu, en el qual em defenso una

miqueta. El telemarc, que m’agrada molt, tot i que és

molt cansat. També m’he posa’t els típics big foots i

he fet esquí de muntanya. Però, em defenso molt

millor amb l’esquí alpí tradicional.

-I què me’n dius del forapista i l’estil lliure?

-Fer fora pista m’agrada molt, tot i que els salts se’m

donen bastant malament. 

-No saltes bé?

-No, probablement perquè no els hem entrenat. A

vegades anem a fer algun esquicròs per fer bé els

salts del súper gegant, però no salto gairebé.

-I què et sembla l’esquicròs?

-És divertit, però no n’he fet gaire. Està molt bé i fas

molts moviments. Últimament hi ha molts excorredors

i corredores que s’apuntes a les curses. El nivell de

l’esquicròs ha pujat, però em quedo amb l’alpí.

-Però, què sents quan esquies?

-És una sensació indescriptible. Quan estàs baixant,

tens la pista per a tu sol o quan estàs a baix i mires

cap a dalt…, és una sensació que t’omple. �

Agraïments a Toti Roselló

L’altre entrevista
“Sempre hi ha el típic ‘plasta’ que amb l’excusa de

l’esquí vol lligar”

La seva fitxa
Té 17 anys i és de Girona. Va començar a esquiar

amb el Club Esquí Girona, on entrenàvem a Porte

Puymorent, després a la Molina, amb el Club

Esports la Molina. Va entrar al CAR a tercer d’ESO,

fa quatre anys. Va estar tres anys al CAR, un dels

quals formava part del grup de tecnificació de

l’espanyola i l’any passat va entrar a la selecció juve-

nil de la RFEDI. Aquest any està a la Blume.

Sempre ha anat amb Rossignol. Em van patrocinar

des de petita. 

-T’agrada sortir?

-Sí, com a tothom. Tot i que cada vegada puc fer-ho

menys, però no m’importa.

-Quin és el darrer disc que t’has comprat?

-La veritat és que sóc una mica pirata. Si els discos

fossin una mica més econòmics compraria més.

-I vas molt a concerts?

-Sí, sempre que puc. Recordo especialment un con-

cert instrumental que vaig anar al Fòrum o el darrer

de Sopa de Cabra. També m’agraden els -

Lax’n’Busto.

-La darrera pel·lícula que has vist?

-Efecte Papallona. Una paranoia, però em va agra-

dar.

-Tria un actor?

-Brad Pitt és el típic, però no portaria mai una foto

seva a la carpeta. M’agraden més Hugh Grant i Julia

Roberts, ja que són més de comèdia, que és el que

més em va.

-I en tens alguna d’algun esquiador?

-No acostumo, però no m’importaria tenir una de -

Benjamin Raich.

-T’agrada llegir?

-Sí. A la pretemporada llegeixo molt. M’agrada molt,

però ara, que estic en exàmens no m’ho puc perme-

tre, perquè m’enganxo i només llegiria el llibre.

-Algun que et marques?

-L’alquimista. Em va agradar tant que me’l tornaré a

llegir.

-Algun menjar?

-M’agrada menjar de tot. No tinc gaires manies, tot

i que quan sortim fora a vegades ens emportem l’oli

de casa. Un plat de pasta quan tornes d’esquiar

sempre va bé.

-Quin és l’esmorzar d’una campiona?

-Esmorzo el just. Si vas plena malament, però si vas

buida també. Un got de llet amb cereals, un mini

entrepà o una torradeta amb melmelada o embotit i

un got de suc, i després sempre te’n portes alguna

cosa per picar entre les mànegues.

-I lligues molt al ser esquiadora?

-Uff! Sempre hi ha el típic ‘plasta’ que intenta apro-

par-se preguntant-te coses de l’esquí, tot i que

també t’agrada que hi hagi qui s’interessa pel que

fas. Però quan surto m’agrada desconnectar de tot.

-Altres esports?

-El vòlei i el futbol.

-T’agrada marcar gols o que no te’ls facin?

-Prefereixo marcar-los.

Un podi per a la història. Mireia

Clemente, tercera a l’eslàlom

dels Campionats d’Espanya,

darrere de Carolina Ruiz i

Maria José Rienda.
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