
Andrea Jardí, 
campiona d’Espanya jr eslàlom

“Espero ser el relleu de Rienda”
Porta esquiant gairebé d’ençà que cami-
na i només té 17 anys. Andrea Jardí
(CAEI) és una de les tres esquiadores
que integren l’equip B de la RFEDI –també
hi són Leyre Morlans i Mireia Clemente– i
bona part del futur del nostre esquí

passa per les seves cames. Reconeix
que encara li queden moltes portes per
traçar, però té molt clares quines són
les traces que ha de seguir, les de les
seves companyes i referents María José
Rienda i Carolina Ruiz del Castillo.

Entrevista

Afortunadament no tots els somnis es fan realitat. Una
assenyada Andrea Jardí ens comentava que algunes
vegades somia que arriba tard a una cursa o que es
deixa el dorsal. Per sort, el passat 27 d’octubre no va
patir cap d’aquests ensurts en la seva estrena a la
Copa del Món, i la corredora
del CAEI va aprofitar l’oportuni-
tat d’agafar experiència i donar
un passet més en el seu apre-
nentatge, d’estar entre les millors i veure de quin peu
calcen, i si la dita que tot el que és bo s’enganxa és
certa, no trigarem gaire a veure el cognom Jardí en
una segona mànega de la Copa del Món. Temps al
temps. De moment, l’esquiadora de Dynastar toca de

peus a terra i reconeix que “encara em queda camí per
recórrer i seguir treballant per arribar al nivell de la
Copa del Món”.
Primer de tot, vas tenir la gran oportunitat de pren-
dre part en la primera prova de la Copa del Món

d’aquesta temporada, com ho
vas viure? Què representa
aquesta oportunitat per a una
jove esquiadora com tu?

Per mi va ser una experiència molt positiva en tots els
aspectes. Entre fer una cursa FIS i córrer a Sölden la
Copa del Món hi ha un món, quan et trobes allà moltes
coses són noves i tot t’entusiasma. Vaig sentir cert
respecte, sobretot el dia de la prova de pista, al
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Més personal
Nom i cognoms: Andrea Jardí Cuadrado.
Data i lloc de naixement: 13 de març de 1990, 
a Tarragona.
Club: CAEI.
Color favorit: Blanc.
Número favorit: 13.
Millor estadi de competició: St Moritz. 
Pitjor pista que has trepitjat mai: Les Mosses,
Suïssa.  
El millor record de la teva trajectòria esportiva:
L’etapa d’infantils.
El pitjor record: les voltes al llac de Tignes. 
T'interessa la política? i creus?
Crec que a tots ens ha d’interessar, al cap i a la 
fi els polítics són qui decideixen sobre coses que
ens afecten a tots. 
Què en penses de la religió?
Que al cap i a la fi, el que ensenya és a què
siguem millors persones i no fer mal al del 
costat. I ens agradi o no la religió és part de 
la nostra cultura.
L'esmorzar d'un dia de competició:
té, torrades i cereals amb iogurt. 
Actor favorit: Wentworth Miller.
Un llibre: “Amar con los ojos abiertos”.
Quina música sona sempre al teu Ipod:
una mica de tot, depenent del moment, 
excepte tecno i house.
Quin fons de pantalla tens a l'ordinador:
una foto del meu nòvio.
Carn o peix: tots dos, menjar és un dels millors
plaers de la vida.
Texans o faldilla: Texans!!!

“Sóc conscient que 
em queda molt camí 

per davant”

Celes Piedrabuena

Toni Grases
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veure’m envoltada de les millors esquiadores del món,
a qui admiro. Però a la vegada tenia moltes ganes i vaig
gaudir moltíssim.
Suposo que aquest és el teu repte, poder fer amb una
certa regularitat la Copa del Món i poder passar a la
segona mànega, oi?
Sí, crec que és el repte de tots les esquiadores que
hem escollit aquesta vida, si més no, el meu segur.
Participar en aquesta cursa va
ser una gran oportunitat que
em van donar per agafar expe-
riència, però encara queda
camí que recórrer i seguir treballant per arribar real-
ment al nivell de la Copa del Món.
Malauradament no vas poder passar a la segona
mànega, vas estar molt lluny? Va anar tot bé, o vas
cometre massa errades?
No vaig cometre més errades de les normals, és més,
estic contenta de com vaig esquiar. Classificar-se per
la segona mànega és molt difícil. A dia d’avui no consi-
dero que tingui el nivell per estar entre les trenta de la
Copa del Món, a més a més ja érem conscients d’això
abans d’anar-hi. L’objectiu de participar a Sölden era
agafar experiència.                                                    
La cursa era un gegant, la disciplina que se't dóna
millor, com és això? 
Ara mateix sí, és la disciplina en què estic esquiant
millor. No sempre ha estat així. El gegant m’agrada
molt, fet que ajuda a què em vagi millor.
Quines són les disciplines que més t'agraden i per què?
La veritat és que m’agraden molt totes. 
Sobre quina neu dones el millor de tu mateixa?

Això és molt difícil de contestar, depèn de moltes
coses. En general prefereixo que estigui dura, però no
vol dir que sempre doni el millor de mi mateixa quan és
així. 
Com valores la teva progressió esportiva? Creus que
està seguint els paràmetres adequats?
Estic contenta de la meva progressió, però sóc cons-
cient que queda molt de camí per endavant, i espero

seguir millorant.
Quan temps fa que estàs dins
de la RFEDI?
El meu primer any de juvenil

vaig estar amb la selecció per Jaca 07, i la temporada
passada va ser quan vaig fer realment tota la tempo-
rada amb la RFEDI. 
Creus que disposes de tot el que ha de disposar una
esquiadora per progressar adequadament, que l'es-
tructura de la RFEDI és la correcta i que el pla de tre-
ball és el més adient?
Sí. Disposo de més del que tenen moltes altres corre-
dores del meu nivell d’altres nacionalitats. Poder entre-
nar amb Maria José Rienda tot aquest estiu, i les
condicions que hem tingut d’entrenament, ha estat
fantàstic, i molt bo per progressar. Crec que s’ha fet
bé la feina, tant aquest any com l’any passat.   
Quin ambient es respira dins de l'equip B femení de la
RFEDI?
Som un equip petit i ens entenem molt bé.
Entreneu al costat de Carolina Ruiz del Castillo i
María José Rienda, què creus que pots aprendre d'e-
lles? Quins són aquells punts en què més et fixes?
De totes dues es poden aprendre un munt de coses, de

“M’agraden els esquís
que porto –Dynastar –,
són molt estables” 

Prefereix el  gegant, però és l’actual
campiona d’Espanya junior en eslàlom.!

la seva experiència com a corredores i esportistes, com
han arribat on estan, i evidentment tècnicament com a
esquiadores es pot aprendre moltíssim. Fixar-me, em
fixo en gairebé tot. Jo aquest estiu he estat més amb
Rienda, i s’aprèn molt veient com entrena, la seva acti-
tud. Les coses més petites que sembla que no tinguin
importància, al cap i a la fi t’acaben ajudant molt. 
Creus que esteu treballant bé, que esteu preparades
per donar el relleu a Rienda quan aquesta decideixi
penjar els esquís?
Estem treballant bé i s’ha de treballar molt més.
Esperem poder tenir María José Rienda el màxim
temps possible en el món de l’esquí i poder arribar a
agafar el relleu.
Tens tant sols 17 anys i a aquesta edat són molts els
sacrificis que has de fer per poder esquiar, en
referència a altres joves de la teva edat, oi?
Sí, són molts, però crec que per aconseguir el que un
vol, sigui el que sigui, s’han de
fer sacrificis, i a més a més em
dóna moltes satisfaccions. Si
tornés endarrere tornaria a
escollir el mateix camí, no canviaria això que estic fent,
que és el que més m’agrada.
Com portes els estudis? Els pots compaginar bé? Ja
pots concentrar-te a estudiar?
Compaginar els estudis amb l’esquí és molt dur, però
es pot fer. Tinc la sort que a la meva escola m’ajuden,
tant  les professores com les companyes. Ara estic
fent segon de batxillerat, i ho porto bastant bé.
Ja fa anys que vas amb Dynastar, des de quan i per
què?

Sempre he fet servir aquesta marca d’esquís. El per-
què és fàcil: és molt bon material, sempre m’ha fun-
cionat molt bé i m’hi he trobat a gust. A més a més,
des  que he tingut la sort que em donessin el material
sempre m’han tractat molt bé.  
Què valores més en els esquís de Dynastar i en les
botes Lange?
Són uns esquís molt estables i em trobo molt bé tant
amb ells com amb les botes.
Quants parells d'esquí tens?
Nou; dos d’eslàlom, tres de gegant, dos de superge-
gant i dos de descens.
Ets molts acurada amb el material? Maniàtica?
Parles molt amb l'skiman? Com t'agrada que es com-
portin els esquís i les botes en una competició?
Sí, sóc molt acurada amb el material, tot esquiador ha
de ser-ho, serveix de poc tenir bon material si després
porto els esquís fets mal bé. En la competició, els

esquís i les botes sé que van
bé, la que m’he de comportar
bé sóc jo per fer-los córrer i
esquiar bé.

Per cert, fem memòria, quan, com i per què vas
començar a esquiar? I a on?
Vaig començar a esquiar amb tres anys, perquè els
meus pares ja els agradava i tenien costum de pujar a
esquiar a Baqueira. 
Què recordes d'aquells inicis?
Recordo un any que me’l vaig passar esquiant amb els
meus pares i els seus amics tota la temporada per
forapista, m’ho vaig passar realment molt bé i vaig
aprendre molt. 

“Tot esquiador ha 
de ser curós 

amb el material”

Aquesta imatge pertany al Campionat
d’Espanya junior de la temporada passada.!
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Quan vas veure que volies dedicar-te de veritat al món
de la competició?
Ho vaig anar veient a poc a poc, a mida que vas fent
curses i t’adones que t’encanta, i que no pots deixar de
fer-ho.  
Què van dir els teus pares?
Els meus pares sempre els ha agradat que fes això, i
sempre m’han recolzat i ajudat molt. 
Realment té mèrit que segueixis sent constant en
l'esquí alpí de competició, sobretot si fem cas a les
modes i valorem la moda de
tendències com l’estil lliure o
el forapista?
Per mi no és difícil no deixar
l’esqui alpí per l’estil lliure o el forapista, perquè l’alpí
és el que més m’agrada.
En practiques estil lliure o forapista, t'agrada?
És difícil tenir molt de temps per fer una altra cosa,
però sempre que tinc l'oportunitat d’anar a fer unes
pales de neu verge l’aprofito amb els ulls tancats, sem-
pre m’ha agradat molt, i he tingut la sort de poder-ho
fer molt de temps, tant amb els meus pares com amb
el CAEI. M’encanta esquiar sigui com sigui. 
Practiques algun altre esports d'hivern, coma ara el
surf de neu, o t'agradaria practicar algun altre?
He provat el surf de neu i el fons, fins i tot he fet la
Marxa Beret. També he fet telemarc, diverses vegades
i m’he divertit molt, però en general no practico cap
altre esport d’hivern que no sigui l’alpí.
No et sap greu l'esforç que tant com tu com la resta
d'esquiadors catalans i de la RFEDI feu i el poc ressò
mediàtic i reconeixement popular que teniu?

Més o menys sempre ha estat així, a Espanya es juga
a futbol, la gent no coneix l’esquí, vés què hi farem... Si
tots tirem endavant i fem resultats ja arribarà. 
Com valores el fet que la temporada que bé la Molina
tingui una Copa del Món? Creus que pots fer-ho bé?
El fet que hi hagi una Copa del Món a Espanya és molt
positiu. Fer-ho bé és molt difícil, ja es veurà. 
Quines esquiadores són la teva referència i que t'a-
grada més de cadascuna d'elles?
La meva referència és María José Rienda, és una gran

esportista i un exemple a
seguir, ha aconseguit molt, i
admiro molt la gran força amb
que ho afronta tot. 

La nit anterior a una cursa de nivell, pots dormir bé?
et costa dormir? en què penses quan et lleves?
Quan era més petita em costava dormir abans d’un
cursa, però ara no, normalment estic bastant tran-
quil·la davant de les curses. Quan em llevo tinc moltes
ganes d’arribar a pistes i fer la prova. La feina ja està
feta i just abans de la cursa ja no es pot canviar res,
simplement fer bé el reconeixement, preparar bé la
prova i donar-ho tot.
I a l'hora de llevar-te, quin és el teu primer pensament?
No sabria contestar-te això, crec que depèn del dia.
I el somni que has tingut en més d'una ocasió, quin és?
Algun cop abans de la cursa he somiat que arribava
tard, o que em deixava el dorsal, i he arribat a somiar
que em despertava en algun lloc molt lluny d’on era la
cursa i no podia arribar-hi. Però, en general dormo
tranquil·lament i poques vegades tinc somnis sobre el
dia següent com aquests. "

“Sempre que puc 
vaig a fer unes pales 

de neu verge”

Andrea Jardí és una esquiadora
que sap ser agressiva quan toca.!

Bona en eslàlom i gegant
Andrea Jardí Cuadrado és una bona esquiadora
tant en eslàlom com en gegant. Ella diu que li
agraden totes les disciplines i que el gegant és la
que millor se li dóna, però el cert és que si mirem
els resultats de la temporada passada veiem que
en eslàlom també ho fa força bé. Es va proclamar
campiona d’Espanya júnior en eslàlom i sotscam-
piona en gegant, en una temporada en què també
va sumar dues medalles de bronze en els
Campionats d’Espanya absoluts, en les dues disci-
plines fins ara esmentades. Unes marques difícils
de superar aquesta temporada, però que té al
seu abast.


