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Tot i no jugar a hoquei gel, Gumer Hilario, president
del Club Gel Puigcerdà (CGP), porta aquest esport a
la sang. Els seus tres fills practiquen aquest esport,
i quan li van demanar no va dubtar ni un moment en
fer el que fes falta per ajudar a fer de l’hoquei a
Puigcerdà un esport més fort del que ja ho és. En
Gumer reconeix que és un orgull que una entitat com
el CGP celebri el 50è aniversari, tot i que també reco-
neix que encara els resta un llarg camí per recórrer.

Quan temps porteu com a president?
Sóc president des del juny de l’any passat. Aquesta és
la segona temporada de la meva directiva, i ens en que-
den dues més.
Com vau arribar al càrrec?
L’anterior directiva va complir els quatre anys de rigor.
Quan van decidir plegar, nosaltres vàrem considerar
que ells havien fet una bona campanya, i vàrem decidir
agafar les regnes del club.
No és aquesta la vostra primera incursió en el si de
la directiva del club.
No, jo ja havia estat feia sis anys a la junta amb Josep
Pou Rodríguez. Ell ho va deixar córrer i ho va agafar
Miguel Ángel Carretero, i després nosaltres.
D’on us ve la passió per l’hoquei? Havíeu jugat?
No, jo no jugava, però, tinc tres fills i ells sí que hi
juguen. Jo em dedico al comerç, tinc tres peixateries i
una botiga de roba. Crec que l’hoquei gel és una cosa
molt nostra, de la Cerdanya, i sempre m’havia agradat
molt. Per tant, quan em van dir si volia ser membre de
la Junta Directiva vaig decidir que ajudaria en el que
pogués.

Què representa per a una
entitat com el Club Gel
Puigcerdà arribar al 50è ani-
versari?
Una cosa molt important, que
un club com el nostre estigui
celebrant el 50è aniversari ja
és important. Al llarg d’aquest
temps hi ha hagut gent que ha treballat molt dur, i avui
dia potser siguem el millor club d’hoquei gel.
Però, no deu haver estat fàcil arribar fins aquí, oi?
Al llarg de la història hi ha hagut moments per a tot,
moments d’alegria i moment durs. Esportivament ara
portem uns anys amb moltes alegries, i hem de mirar
de mantenir aquesta línia.
Potser la lliga regular espanyola es queda curta pel
club.
Fins ara no, igual si poguéssim fer un torneig amb
França seria maco per donar a conèixer una mica més
l’hoquei a Espanya.
I Europa segueix sent la gran assignatura pendent.
Europa sí que és la nostra assignatura pendent, però
s’ha de progressar a poc a poc, perquè el nostre és un
esport molt car, els nostres jugadors necessiten
rodar-se més, i, tot i que portem 50 anys, ens queda
molt camí per recórrer.
I com veu el dia de demà?
Hem de tenir més nivell, tenir més base i comptar amb
més facilitats de tenir més material per entrenar. Per
sort, cada cop vénen més nens a l’esport. Hem parlat
amb les escoles de la Cerdanya perquè el provin i a
veure si es volen incorporar a l’escola base.
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va ser l’obra escultòrica de David Salinas, després
l’exposició dels 50 anys d’història del CGP –al llarg de
més de 120 imatges–, per seguir amb la inauguració
de l’himne oficial del club –amb lletra de Josep Comas
i música de Santi Pereiro–, el Torneig Internacional del
50è aniversari al febrer, l’organització de la Copa del
Rei sènior al mes d’abril o l’estrena d’una pel.lícula
documental sobre els 50 anys del CGP el desembre
de 2008. Són aquests tant sols uns quants dels actes
previstos per celebrar el mig segle de vida del Club
Gel Puigcerdà, la història del qual no s’atura. Molt pro-
bablement aquesta temporada sumin un nou títol, i
molt probablement uns quants nois i noies de la vila
ceterana s’enamorin d’aquest esport tan plàstic. Això
no hi ha qui ho aturi. !
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Feia falta un monument d’aquestes característiques en
una població on l’hoquei gel està tant o més arrelat que
la pràctica de la resta dels esports d’hivern. Parlar avui
dia d’hoquei gel és parlar del Puigcerdà, un senyor club
que viu per aquest esport les 24 hores del dia, que
gaudeix d’una sòlida estructura i que d’ençà unes quan-
tes temporades és el millor equip d’hoquei gel de
l’Estat, amb permís del Club Hielo Jaca, que sempre li
ha posat les coses molt difícils.

Pasió pel groc i negre
De fet, el Club Gel Puigcerdà és el més antic
d’Espanya. Va néixer l’any 1958, quan es va crear un
equip d’hoquei gel a l’estany gelat de la ciutat. Tot sem-
bla indicar que en aquells moments van ser les esco-
les pies les que varen donar l’empenta necessària a
aquest esport, perquè de mica en mica anés creixent.
La primera pista descoberta es va habilitar temps des-
prés al camp de Sedó. Posteriorment, a la dècada dels
seixanta es va traslladar a Font-Romeu, on es va cons-
tituir oficialment el club. A princips de la dècada dels
70 es va crear la Lliga espanyola d’hoquei gel –compe-
tició que l’entitat ceretana ha guanyat en diverses oca-
sions, vegeu el quadre adjunt–, i la inauguració de
l’actual pista on juga l’equip va veure la llum l’any 1983.
El que no ha canviat al llarg d’aquests anys és l’equipa-
ció, que sempre ha estat groc i negre. Aquests colors
són sinònim d’hoquei, i generen passió per aquest
esport allà on van. A dia d’avui, el CGP consta d’uns

Fitxa tècnica
Nom equip: Club Gel Puigcerdà
Any de fundació: 1958
Estadi: Club Poliesportiu Puigcerdà.
Puigcerdà, Girona
Capacitat: 1.450 espectadors
President: Gumersindo Hilario Román
Entrenador: Peter Oppitz
Web: www.clubgelpuigcerda.com
Equipació: groc i negre
Títols: 4 de la Lliga Regular (1985-86, 1988-89,
2005-2006, 2006-2007), 9 de la Copa del Rei
(1982-83, 1983-84, 1985-86, 1986-87, 1991-
92, 1998-99, 2003-04, 2004-05, 2006-07), 2
de la Copa Federació (2005-06, 2006-07), i dos
de la Lliga Catalana (2005-06, 2007-08).

Amb la inauguració d’una estàtua de tres metres
d’alçada d’un jugador d’hoquei gel que està controlant
un puck a l’entrada de Puigcerdà es donava el 19 de
gener el tret de sortida als actes del 50è aniversari
del Club Gel Puigcerdà, entitat pionera d’aquest
esport al nostre país.

400 socis i té un total de cinc equips, divits en les
categories sènior, sub-18, sub-13, sub-11 i sub-9, als
quals hauríem d’afegir el conjunt femení –l’agost de
2006 va ser quan el CGP va jugar el seu primer partit
femení de la seva història–, i l ’escola base.
Actualment, el planter del Puigcerdà la formen uns 60
nens i nenes, i bona part del futur d’aquest esport a la
vila de la Cerdanya passa pels patins d’aquests joves
entusiastes.
A l’espera de tancar aquesta temporada, el cert és que
el currículum del Puigcerdà és digne de menció. Suma
un total de quatre lligues espanyoles, 9 títols de la
Copa del Rei, dos de la Copa Federació i dos més de la
Lliga Catalana. Un currículum en el qual es troba a fal-
tar alguna corona europea, però aquest no deixa de
ser un esport amateur, amb no gaire empenta al con-
junt de l’Estat i, per tant, costa que un equip fort com
el Puigcerdà pugui jugar bones competicions europees
i que a més pugui assolir bons resultats. El mateix pre-
sident ho reconeix a l’entrevista que acompanya aques-
tes paraules. Per mirar de solucionar aquest fet,
enguany a la Lliga regular ja s’ha convidat un conjunt
francès, l’Anglet Hormadi Élite, i ja es parla que de
cara a la propera temporada podrien entrar-hi un o dos
més; a marge que també s’estan construint pistes de
gel a Pamplona, Logroño, Múrcia o Andalusia, en una
mostra que l’hoquei gel va a més i que de mica en mica
entre tots s’està aconseguint fer que el nivell d’aquest
espectacular esport –del qual, entre d’altres, Bernd
Schuster és un gran entusiasta. Fins als 18 anys va
combinar la pràctica del futbol i de l’hoquei, i actual-
ment juga a l’equip de veterans del CH Madrid– vagi a
més.
Però, fins que arribi aquest moment, els actes del 50è
aniversari del Club Gel Puigcerdà no s’aturen. Primer

Gumer Hilario, president del C.G. Puigcerdà,
“Encara ens queda molt camí per recórrer”
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01 Equip oficial del CGP de la temporada 07/08. 02 Un dels

primers partits que es van jugar sobre l’estany glaçat el 1956

amb els alumnes de les Escoles Pies. 03 Una cursa de pati-

natge de velocitat que es va fer el 1958 en el Festival

Internacional de Gel, a la pista del Camp del Sedó (al costat

de l’estany). 04 Els alumnes de les Escoles Pies abans de

disputar un dels primers partits d’hoquei gel a l’estany glaçat.

05 Dos dels primers jugadors del CGP, Joan Ramon Pubill i

Marcel·lí Tona, fan el tret d’honor en el passat partit de la

inauguració de l’any del 50 aniversari del CGP, contra el

Vitòria. 06 Dins del marc del Festival Internacional de Gel a

Puigcerdà, de 1958 també hi va tenir cabuda el patinatge

artístic. 07 Els enginyers de l’exèrcit mesuren el gruix de gel

de l’estany per veure si aguantarà la pràctica d’aquest esport.

08 La primera imatge del primer equip del CGP, l’any 1959.

09 Jugadors i directiva del CGP davant de l’estàtua que

representa un jugador d’hoquei gel a l’entrada de Puigcerdà.


