
Reportatge

Ramon Carreras,

president de la Federació

Catalana d’Esports d’Hivern

18 19

La competició com a ànima de la FCEH
A nivell d'esport de base s’han consolidat els principals

circuits i les lligues d’Esquí Alpí i Esquí de Fons de la

FCEH arribant a un estat de maduresa que ens porta a

treballar en l’increment de la seva qualitat i en la millo-

ra continuada. A més, s’ha treballat molt en els circuits

Però també s'ha seguit amb les competicions interna-

cionals de bon nivell com a Copes d'Europa d'snowbo-

ard, esquí alpí o discapacitats. A més, la FCEH ha estat

líder en l'organització de Campionats d’Espanya i en

l'increment del nombre d’estadis homologats per la

FIS. Amb incorporació d'importants estacions de perfil

turístic fins ara amb les

homologacions de pistes

a Masella, Port del

Compte i les de Gran

Pallars (Port Ainé i

Espot).

En el món del gel, la

FCEH compta amb el material necessari per a ser autò-

noms en la organització de competicions de cúrling,

som propietaris de la màquina d’IceBoss i pedres per a

jugar.

Planter d'esportistes
Els clubs que formen la FCEH i els programes de tec-

nificació de la federació s'han traduït en que els cata-

lans siguem líders a nivell estatal en la gran part de les

disciplines. Això ha determinat el lideratge dels nostres

esportistes d’alt nivell a les principals seleccions esta-

tals que han copat la majoria de places per als Jocs

Olímpics, Campionats del Món, FOJES, etc. Si cal posar

noms propis es pot parlar amb el cap ben alt d'espor-

tistes com Terra, Jardí, Orgué, Vilarrubla, Castellet,

Vergés, Manich, Amor, Diaz, Mirambell...

Per arribar a l'alt nivell el pas intermedi ha vingut donat

amb la millora en els plans de Tecnificació dels nostres

corredors: Centres i Àrees de tecnificació que donaran

els seus fruits a mig termini i que està suposant una

actiu de futur molt important. En aquests moments es

treballa per a la continuïtat i la consolidació.

Complicitat amb els clubs catalans
Des de la presidència de la FCEH s'han marcat les

directrius de total coordinació i complicitat amb els

clubs catalans amb reunions departamentals, assem-

blees periòdiques i jornades informatives. També s'ha

donat tot el recolzament possible per a la millora del

funcionament dels clubs

amb els canvis de regla-

ments per la seva como-

ditat, programes

d’inscripcions online,

aplicació informàtica per

a la tramitació de llicèn-

cies, entre d'altres. S'ha informatitzat molts dels pro-

cessos per fer més efectiu, donar més actualitat i crear

transparència en tota la gestió del dia a dia entre clubs

i federació. Cal no oblidar el suport als clubs, especial-

ment en el desenvolupament de la base com és el cas

de la Copa Nins d’Esquí de Fons, Circuit MiniSurfers

d’Snowboard i Circuit Audi Quattro Cup d’Esquí Alpí.

Durant aquest període s'ha format un equip sòlid de

professionals i voluntaris que treballa al medi natural,

a les pistes de gel i des de les oficines. Tenim el seu

compromís i il·lusió i comptem amb un col·lectiu res-

ponsable i eficient.

Una federació compromesa 
amb el territori i la formació
Des de la FCEH s’ha treballat per a ser pròxims a tot el

territori català. Això s'ha fet coneixent de primera mà la

realitat de cada zona, formant el personal i dotant de

facilitats i d’instal·lacions per a la pràctica esportiva.

Tot mirant de potenciar zones amb menys demanda

turística.

Per a una formació de qualitat s'han consolidar els IES

com a centres on s'imparteixen les titulacions de

Tècnics Esportius, on la FCEH és l’executora del Bloc

Específic dels cursos. També hi ha formacions especí-

fiques per a les tasques desenvolupades pel personal

de neu com son els organitzadors de competicions,

delegats tècnics, jutges, cronometradors... S'han fet

també jornades de presentació de lleis, decrets i nor-

matives relacionades amb l’esport i les subvencions.

Una gestió econòmica transparent
Totes les auditories comptables a les que ha estat sot-

mesa la FECH han estat superades. En aquests

moments la situació econòmica és estable i està en

procés de recuperar-se dels números negatius. Els

recursos són limitats i es treballa en la millora en pro-

cessos d’optimització de despesa i el control de la des-

pesa exhaustiu. A més, el pressupost està enfocat a la

competició i a generar activitats esportives. Des del

punt de vista legal, la FCEH ha format part de la crea-

ció i execució la Llei de professionals de l’esport que

neix per regular la professió. Una petició llargament

encara no consolidats i en els que s'han anat creant

com per exemple els d'snowboard, cúrling, esquí de

rodes i canicros.

Des del punt de vista de l'alta competició, els esports

d'hivern catalans han viscut una etapa molt dolça que

mai abans s'havia vist. Es va començar a La Molina
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amb les Copes del Món d'Snowboard del 2008 al 2010

on en aquesta darrera temporada es van organitzar les

finals del circuit i també, quan començava l'hivern el

novembre del 2009, es va fer la Copa del Món de Big Air

a Barcelona que va deixar palès l'afició i la capacitat de

mobilització ciutadana dels esports d'hivern a casa

nostra en un entorn urbà. Les Copes del Món femeni-

nes d'Esquí Alpí del 2008 a La Molina van ser també un

revulsiu per a la moral de tots els implicats en els

esports d'hivern a Catalunya: l'èxit sonat de públic i

organització va empènyer cap a treballar fermament

per als Campionats del Món d’Snowboard 2011 que tan

bé han sortit tot i una meteorologia molt difícil a l'esta-

ció ceretana. Cal també destacar les Copes del Món de

Telemark que s'han disputat ja dues edicions, 2010 i

2011, a Gran Pallars Espot on el 2013 serà la seu dels

Mundials d'aquest esport tant bell. Per últim, no obli-

dar les diferents edicions de les Copes del Món de

Discapacitats IPC que s'han portat a terme també a La

Molina.

Totes aquestes competicions s'enumeren ràpidament,

però han estat possibles gràcies a la bona entesa dels

membres dels diferents comitès organitzadors on la

FCEH hi era present i, sobretot, per la feina voluntària

de desenes de persones que són l'ànima de molts

clubs catalans.
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Acaba un nou mandat a la FCEH amb un excel·lent
regust de boca. S'ha fet molta feina de base per a
fer créixer els esports d'hivern i a més s'ha aconse-
guit que Catalunya fos la seu d'uns Mundials d'snow-
board, de Copes del Món d'alpí, snowboard, telemark
i discapacitats i que fins i tot estem encetant un
somni olímpic que pot esdevenir realitat el 2022.
Hem parlat amb en Ramon Carreras perquè ens faci
un balanç d’aquesta època.
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demanada pels treballadors del sector, primer com a

reconeixement de la seva tasca, i segon, per acabar

amb la pirateria.

Comunicació adaptada 
als professionals i a les noves tecnologies
S'ha modernitzat la imatge de la FCEH adaptant-la a

les noves estratègies comercials. Per una banda s'ha

fet un gran esforç en potenciar les eines tradicionals de

comunicació, per exemple la revista de la FCEH, i per

altra s'ha renovat el web de la FCEH, també hi ha en

marxa la newsletter de la FCEH i s'ha engegat un pla de

comunicació en xarxes socials (Facebook i Twitter).

L'equip de comunicació està centrat en la millora de la

repercussió dels resultats dels nostres corredors. 

Per altra banda, els periodistes tenen ràpida resposta a

les seves peticions i les presentacions i Rodes de

Premsa de la FCEH reben cada any més professionals

de la comunicació i l’aparició en els mitjans creix cada

temporada.

Dins del paraigües de la comunicació, la FCEH també

ha estat molt activa en els actes de celebració del

Centenari de l’Esquí a Catalunya i cada any es celebren

els aniversaris dels clubs catalans.

Nous projectes de futur
La FCEH vol aprofundir en la col·laboració amb altres

estaments com són la Secretaria General de l’Esport,

UFEC, aconseguir convenis amb la FC de Vela i la FC de

Ciclisme, Convenis amb Andorra i França, federacions

de discapacitats, etc. Es segueix treballant en el desen-

volupament de projectes per a la millora

d’instal·lacions esportives d’alt nivell (Gel, Fons, Esquí

Alpí, Snowboard…). Es treballa en un Palau de Gel sota

la subvenció de la Secretaria General de l’Esport per a

tecnificar esportistes i ser més autònoms en l'organit-

zació de competicions. També està molt avançat l'esta-

di d’Esquí de Fons per a millorar el nivell dels nostres

esportistes de nòrdic (s'ha passat de 20 a 60 esportis-

tes dins els programes de tecnificació).

Per altra banda, es treballa per a desmitificar l’elitisme

dels esports d’hivern mirant d’apropar la població cata-

lana a la neu i al gel. S’han dut a terme projectes com

cursos d’iniciació al cúrling, promocions escolars,

Snowkidz ("Bring the children to the snow” de la FIS).

La candidatura Barcelona – Pirineu 2022 ha tingut molt

en compte a la FCEH on és una part molt important del

seu organigrama i pertany a les comissions de treball

més importants.

Els esports d'hivern del demà
La FCEH està treballant per a donar un pas qualitatiu i

accelerar les millores fent anàlisis en profunditat per a

planejar nous reptes (Segell de Qualitat). Es confeccio-

narà el pla estratègic per a la tecnificació dels nostres

esportistes per a l’assoliment de bons resultats a nivell

mundial. Es buscarà la popularització de l’esport entre

totes les classes socials i independentment del territo-

ri. En definitiva es treballa per a l’esport base i per

apropar la neu i el gel a tothom i això inclou també

l’esport adaptat per a persones amb discacacitat. �
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