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Bàsicament, aquests canvis afecten l’esquí alpí i se
centren en la desaparició del format o en el canvi de
criteris de selecció que hi havia a l’hora de seleccionar
els corredors que entraven a formar part de l’anome-
nat Equip Català, els quals eren en un principi els
millors esportistes masculins o femenins del rànquing
que no estiguessin a les seleccions estatals. El nou
enfocament presenta la Selecció de Ciutadans amb la
idea d’aconseguir una selecció d’esportistes ciutadans
per representar Espanya en els Campionats del Món
de Ciutadans i fer un seguiment d’aquests grups per
mirar que compaginin de la millor manera possible les
seves obligacions, ja sigui els estudis o la feina, amb
els entrenaments. En consonància, també es busca
potenciar la participació a la Copa del Món de
Ciutadans, sota la responsabilitat de Josep Maria
Pujol, vicepresident de neu de la FCEH, i Agustí Vilà,
membre de la Junta Directiva de la RFEDI. Fa uns
quants anys, la RFEDI havia tingut una representació
molt significativa en aquestes competicions i, amb
aquest canvi d’orientació, s’espera recuperar la par-
cel·la, recollint i recolzant alhora els fruits dels progra-
mes de treball dels clubs catalans i els diferents
programes de tecnificació de la FCEH.

GRUP ARC Esquí Alpí
El Grup d’Alt Rendiment Català (ARC) d’Esquí Alpí per
a aquesta temporada el formen un total de tretze
esquiadors, amb vuit noies i cinc nois, i hi ha tres
entrenadors: Jorge Austt, Oriol Canal i Arnau Anguera.
Si fem memòria, veurem que aquest programa es va
iniciar el 2000 amb la intenció de facilitar als corre-

dors en edat escolar que poguessin els estudis amb la
pràctica de l’esquí, per la qual cosa es va donar la pos-
sibilitat de fer uns programes tècnics i físics que es
complementessin amb els seus clubs. El punt de parti-
da va ser el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, el
qual ha evolucionat i ha estès els seus tentacles a les
valls de neu, amb el Centre de Tecnificació de la
Cerdanya i de la Vall d’Aran.
Esportistes: Alicia Abellán (SCC, juvenil I); Marta Badia
(CANMC, juvenil II); Alexandra Cahué (LMCE, juvenil II);
Ivette Chércoles (LMCE, juvenil II); Laura Prieto
(SKICC, juvenil I); Telva Somoza (CCE, juvenil I); Marta
Tiana (SKICC), juvenil I); Núria Tomàs (UEC-M, juvenil I)
Oriol Álvarez (LMCE, juvenil I); Bernat Berini (SKICC,
juvenil I); Pol Canals (CEAC, juvenil I); Eduard Font
(SKICC, juvenil I); Artur Martí (CANMC, juvenil I); 
Entrenadors: Jorge Austt; Oriol Canal; Arnau Anguera

GRUP ARC Surf de neu
Quatre esportistes formen el grup de treball del Grup
d’Alt Rendiment Català (ARC) de Surf de neu de la
FCEH per a aquesta temporada, amb la presència de
tres noies i un noi. Aquests quatre esportistes tenen la
seu a la Cerdanya i la FCEH també té un acord amb
l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà. Tal com passa amb
les altres disciplines, aquest programa permet als
joves surfistes de neu compaginar els programes de
preparació amb els seus estudis de formació.
Esportistes: Gemma Torner (CEMT, infantil); Quim
Hortal (CEMT, infantil); Roger Sas (MAGUILA, juvenil);
Nina Manich (MAGUILA, juvenil); 
Entrenadors: Álvaro Rance; Santi Corral

GRUP Esquí Estudis Juvenils i Infantils
Aquest grup ja existia la temporada passada, i en fa
dues que va arribar al màxim de la seva activitat i pro-
jecció, juntament amb l’esquí estudi infantil. Però, per
interès del Consell Català de l’Esport i amb la intenció
d’ordenar el programa ARC, i a la vegada l’interès del
Consell Català de l’Esport per refermar l’aposta del nou
Centre de Tecnificació de la Cerdanya, l’any passat
aquest grup d’esquiadors estava format per quatre
integrants. Era un any d’impàs. Aquesta temporada es
torna a potenciar el Grup d’Esquí Estudi i es recupera
el grup d’infantils i el de juvenils, amb la voluntat que
aquests nois i noies tinguin millors condicions físiques
i tècniques per assolir la seva fita: poder entrar al pro-
grama ARC a partir dels 16/17 anys i als equips cata-
lans amb la millor preparació i els estudis de batxillerat
acabats. Tant el grup infantil com el juvenil tenen la seu
a la Cerdanya durant els trimestre hivernal. Això és
possible perquè aquests joves tenen una autorització
dels seus centres acadèmics. Després d’haver fet unes
estades de pretemporada, s’escolaritzen en una
acadèmia privada de la Cerdanya, des del desembre
fins a final de març, amb una disciplina i dinàmica dife-
rents de les del Grup ARC. D’aquesta manera, aquests
setze joves valors de l’esquí català poden dedicar els
matins de dilluns a divendres a esquiar, mentre que les
tardes, aproximadament de 15 a 20.00 hores, les
dediquen a estudiar aprofitant unes instal·lacions a la
Molina, cedides per l’Ajuntament d’Alp. La residència
habitual per a aquests grups continuarà sent a la
Molina, mentre que els Grups ARC residiran a
Puigcerdà.
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Com cada temporada, la FCEH ja té a punt les dife-
rents seleccions dels esports d’hivern que formen
part del programa Alt Rendiment Català. Enguany, la
principal novetat és el canvi de criteri de selecció en
l’anomenat Equip Català i el nou enfocament que es
dóna a la Selecció de Ciutadans.
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Els esportistes de la FCEH

Esportistes Juvenils: Àlex Batlle Foncuberta (SKICC);
Josep Oriol (CANMC); Enric Guerra (SKICC); Ignasi
Roca (SCC); Ingrid Vilà (UEC); Mireia Capella (GRAN);
Marc Puy (CCE)
Esportistes Infantils: Berta Argenté (CANMC); Anna
Capella (GRAN); Mireia García (SOL); Teresa Guix
(CANMC); Laura Oliva (UEC); Ester Noguera (CEQUIE);
Mònica Ruiz (ECC); Eduard López (GRAN); Ferran
Blasco (LLÍVIA); Francesc Casas (CCE)

GRUP ARC Esquí de Fons
L’esquí de fons també té cabuda dins del programa
ARC. Enguany, el grup d’esquí nòrdic el formen set
joves esquiadors, d’entre 14 i 17 anys. La seu és a la
Seu d’Urgell i, com en la resta d’esports, es busca que
els corredors en edat escolar compaginin els estudis
amb la pràctica de l’esquí de fons, i es dóna la possibi-
litat de realitzar uns programes d’entrenaments físics
que es complementin amb els dels seus clubs. Val a dir
que aquest programa és exemplar, amb la implicació
absoluta de diferents entitats de la Seu d’Urgell, l’ins-
titut, l’Ajuntament i el Centre Esportiu del Parc del
Segre.
Esportistes: Montse Álvarez (CEFUC); Sara Cabo
(CEFUC); Sandra Varela (CEFUC); Aaron España
(CEFUC); Ivan Garrido (CEFUC); Jordi Malé (CEFUC);
Marcel Sangenís (BELLVER); 
Entrenador: Josep Roc 

GRUP ARC Patinatge
Aquest programa està pensat per als joves patinadors
en edat escolar. En aquest cas, el patinatge, la seu del
programa és al complex esportiu Joaquim Blume, situat
a Esplugues de Llobregat. Un programa que es desen-
volupa conjuntament amb la secció de patinatge artístic
del FC Barcelona, que acull joves esportistes, la majoria
en edat infantil, i gràcies al qual aquests joves esportis-
tes poden patinar, tot i que no tant com voldrien, ja que
s’han d’adaptar als horaris que els permet la direcció de
la instal·lació del Barça. Però, sort d’aquesta pista de
gel, ja que no n’hi ha gaires més a la geografia catalana.
Esportistes: Adrià Díaz (FCB); Anna Gabara (FCB);
Glòria Gallego (FCB); Pablo García (FCB); María
Herrero (FCB); Laia Verdú (FCB); Patricia Ortiz (FCB); 
Entrenadors: Marta Andrade; Patrick Camerten

GRUP FCEDF ONCE
Els esportistes que pateixen alguna disminució física
també tenen cabuda a la FCEH. La temporada passada
només hi havia un esportista acollit, Gabriel Gorce, i
enguany n’hi ha dos més, Andrés Boira i Anna Coi.
Aquests esquiadors treballen adherits a la disciplina
del Centre de Tecnificació de la Cerdanya, sota les
ordres d’una estructura tècnica que hi ha per a ells i
dirigida per Jordi Carbonell.
Esportistes: Gabriel Gorce; Andrés Boira; Anna Coi
Entrenador: Jordi Carbonell

01. Els esquiadors i esquiadores catalans ho donen tot en
cada cursa per millorar. O2. D’esquerra a dreta, i de dalt a
baix: Jorge Aust, Sílvia Mas, Marta Badia, Bernat Berini,
Damià Costa, Joan Orniols, Arnau Anguera, Marta Tiana, 

Les seleccions nacionals, la meta
Tots aquests esportistes, esquiadors, patinadors i surfis-
tes de neu treballen amb la il·lusió de poder formar part el
dia de demà de les seleccions de la Real Federación
Española de Deportes de Invierno (RFEDI). És a dir, tocar
sostre a escala estatal. Aquest salt ja l’han fet força nois i
noies catalanes i, de fet, els esportistes de la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) representen el gruix
dels equips nacionals. En aquest apartat, cal tenir un gran
respecte, tant pels esportistes com pels federatius, ja
que aquell entusiasme pel que sembla molt atractiu i fàcil
passa a ser una feina del dia a dia molt dura, exigent i difí-
cil, fora de casa, sacrificant moltes coses a canvi d’inten-
tar pujar al sostre de l’alta competició, on tan sols els qui
pugen al podi tenen cabuda. 
Enguany, i després de les eleccions, ja estem en disponi-
bilitat d’avançar els equips i les seleccions de la RFEDI per
a aquesta temporada:

Esquí alpí
Equip nacional femení: María José Rienda, Carolina Ruiz.
Equip B femení: Leyre Morlans, Mireia Clemente, 
Andrea Jardí.
Equip B masculí (no hi ha A): Guillem Capdevila, 
Ferran Terra, Paul de la Cuesta, Pol Carreras.
Selecció C masculí: Diego Jiménez, , Josep Pujol,
Javier Alonso, Lorenzo Urieta, Eduardo Puente,
Xavier Salarich, Carlos Escartín.
Selecció C femení: Andrea Casasnovas, Laura Rodríguez,
Mireia Tomàs, Marta Palau, Claudia Carreras, 
Cristina Bruy, Patricia Gordo, Aura Mengual, 
Cristina Garcia, Natalia González, Sandra Martínez.

Esquí de fons
Equip nacional masculí: Diego Ruiz, Vicens Vilarrubla.
Equip B masculí femení-masculí: Luis Alberto Hernando,
Javier Gutiérrez, Laura Orguer, Beatriz Blanes.
Selecció C masculí: Ioseba Rojo, Imanol Rojo, 
Josep Botach, Iñigo Macías.
Selecció C femení: Berta Vigo, Eugenia Oliveros,
Berta Moral, Maialen López, María San Marín.

Surf de neu
Equip nacional masculí-femení: Jordi Font, Ibon Idígoras,
Queralt Castellet, Isaac Vergés.
Selecció B masculí: Carles Manich, Josep Espuni, 
Josep Castellet, Regino Hernández, Rubén Vergés,
Eric Beneria, Laro Herrero, Roc Sacristà.
Selecció C femení: Núria Vendrell, Anna Amor, 
Nina Manich, Laia Vendrell, Roger Sas.

Carlota Vilà, Alexandra Cahué, Ivete Chércoles i Artur Martí.
03. Ferran Terra integra l’equip B masculí de la RFEDI, junta-
ment amb Guillem Capdevila, Paul de la Cuesta i Pol Carreras.
04. Deixar espai pel peu.
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