
“Les activitats de la FCEH són una referència”

Arribat directament de Qatar, Rafel Niubò no podia

dissimular el cansament propi d’una persona que

passa més temps dins d’un avió o al seu despatx que

a casa seva. Vestit informal, sense corbata, el senyor

Niubò comentava bocabadat la pista de gel que hi

havia al mig de desert i com l’havia sorprès aquest

país on de les aixetes raja petroli en comptes d’aigua.

Però, com molt bé deia, aquest gran apassionat de

l’esport que és el secretari general de l’Esport, la realitat

de Qatar és ben diferent a la nostra, i les necessitats

també. I d’aquestes necessitats va ser del que vàrem

parlar al volant de les prop de dues hores que va

durar aquesta conversa, més que entrevista, i de la

que si una conclusió se’n pot extreure, és el compromís

de Rafel Niubò perquè tant la Federació Catalana

d’Esports d’Hivern com els esports que en depenen

tinguin els recursos necessaris per desenvolupar-se

amb absoluta normalitat.

Aquesta temporada ha estat una mica especial donada

la celebració dels Jocs Olímpics, quina valoració fa de

la presència dels nostres corredors?

En alguns temes estem en posició de llençar-nos a la

piscina. Si mirem els resultats en si, hauríem d’estar

desmoralitzats, excepte en un cas; però si no hi van a

competir no pujaran mai de nivell. No m’amoïnen les

posicions 30 o 40. El que m’amoïnaria és que no en

tinguéssim cap de posició. D’altra banda, són molt

joves i crec que  el més important és que no abandonin.

Estic segur que en properes ocasions trauran millors

classificacions.

Sembla ser que es va pel bon camí, ja que s’ha passat

de zero esportistes catalans en l’anterior cita olímpica,

als sis de Torí.

Sí, però jo no ho mesuro en les xifres, sinó en què

siguem capaços de materialitzar acords amb els centres

escolars, amb els ajuntaments o amb el fet de tenir

Centres de Tecnificació. L’esportista és la part final de

la història, que tant de bo n’hi hagin més i siguin  bons.

Però si no hi ha gent que s’apropa a la neu malament, i

si qui ha d’anar és la gent de les grans ciutats, mala-

ment també. Per a nosaltres els termòmetres per

saber si funciona bé o malament l’esport català són les

activitats. Això és el més important, i el que hauríem

de transmetre juntament amb la Federació Catalana

d’Esports d’Hivern,

Què s’ha de fer, per què aquests termòmetre marqui la

temperatura que més ens interessa?

Primer, tenir un projecte i desenvolupar-lo plegats. Les

coses que es fan ara, no es poden valorar des del punt

de vista competitiu fins d’aquí set o vuit anys.

Normalment, els qui inicien els projectes mai els culmi-

nen. No és cap mèrit nostre el que està passant ara.

Espero que ho sigui en el futur, però el que m’agradaria

és que els projectes que fem plegats no tinguessin cap

aturada, perquè a alguna persona no li agradin. Si es

dóna el cas, que els modifiqui, però que no es carregui

els projectes.

“Tenim uns plans de tecnificació i

desenvolupament de la neu”

Aquest era una de les qüestions que van posar sobre la

taula els esportistes catalans que van ser presents en

la presentació. Ells es preguntaven per aquest suport,

i tenien el dubte de saber si es mantindria.

A vegades la comunicació no és suficient.

Probablement se’ls hagi d’explicar millor el que s’està

fent, ara que s’està fent un esforç. Un esforç de la

Generalitat que penso que fins ara no s’havia fet, ja

sigui a través de Ferrocarrils, de la Secretaria General

d’Esports o de la mateixa federació. El referent anterior

no és comparable a la vocació que tenim ara. És clar

que els esportistes voldrien més, com en tots els

esports, però tenim molts esports i molts esportistes.

El que no m’agradaria és que quan a un esportista no li

van bé les coses, ho deixi estar i que quan li van bé no

es pensi que tenim una obligació amb ell.

Un dels eixos bàsics i que més il.lusió desperta en el si

de la FCEH, de tots els federats i esportistes blancs

són els Centres de Tecnificació, quina opinió en teniu

d’ells i de la feina que s’hi està duent a terme?

Hi ha un tema important, i és que estan en marxa. Jo

no crec en la perfecció de res. Si una activitat està en

marxa és molt més fàcil modificar-la i corregir-la si cal,

que arrancar un sistema. El fet, per exemple, que tinguem

diferents Centre de Tecnificació posats en marxa a

Catalunya està bé. Un d’ells és el la Vall d’Aran, i, tot i

que ara hi ha certes persones que reclamen un centre

de fons a la Vall d’Aran, avui per avui és impossible fer-lo

ja que  ja existeix un a La seu d’Urgell. I, com és lògic,

s’han de centralitzar els esforços en una direcció.

Arribar a acords no és fàcil, perquè hi entren en joc

molts integrants: les estacions d’esquí, col·legis, ajun-

taments, els familiars, els esportistes, el Govern… Per

tant, cada cop que posem una màquina de tren en

marxa, l’únic que demanem és que no s’aturi. Si va a

més o menys velocitat o té més o menys parades, això

ja porta part de l’itinerari. El que intentem una i altra

vegada és posar màquines de tren.

Per a poder pujar a aquest tren, els pares acostumen a

fer uns grans esforços per tal que els seus fills puguin

arribar al seu destí amb el mínim de parades possible.

A dia d’avui, dels esportirtes que han estat als Jocs

Olímpics, el mèrit principal és de les famílies. S’ha

d’intentar que aquest esforç sigui menor, i bàsicament

ho ha de fer el Govern, ja que la FCEH depèn bàsicament

d’ell. Tampoc cal demanar uns sobre esforços que

aquesta federació no podria suportar. El tema s’ha
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Entrevista
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d’equilibrar una mica. Hauríem de diferenciar alguns

aspectes. Un d’aquests, fa referència a l’aprenentatge,

que les escoles s’aproximin, sobretot les que estan al

voltant de les estacions d’esquí. Després s’ha de mirar

com arriben les escoles que estan més lluny. Això

enllaça amb un tema d’alt rendiment i amb els instituts

que s’hi vinculin. L’alt rendiment, l’hem de tractar com

el que és, però tampoc hem d’oblidar tot el que significa

la vinculació de la resta de la ciutadania. La suma de

les tres visions és l’esquí total que voldríem, i no desa-

tendre’n cap.

Aquest és un dels temes que sempre heu destacat,

potenciar tant l’esport de competició com el del lleure.

Ambdós conceptes van interrelacionats. Mirem-m'ho

des del punt de vista de la gestió. La Molina s’està

especialitzant amb l’activitat vinculada a la competició,

la qual cosa no seria suportable per ella mateixa sinó

tingués un calaix de clients que hi volen anar. Nosaltres

defensem la doble via. Imaginem que només hi ha

clients i no els interessa gens tenir estadis, això, que ja

és negatiu, ja ho veiem en altres exemples. Com també

ho seria una estació on tant sols hi hagués estadis i no

pas clients, no aguantaria. La suma de les dues coses

fa més suportable els dos models de gestió. Un altre

factor important és el de les comunicacions. Crec que,

per exemple en el cas de La Molina, seria molt important

que el tren que surt de la Plaça Catalunya de Barcelona

hi arribés ràpid.

Ara parleu de La Molina, com es pot aconseguir que

altres estacions es bolquin més en el vessant competitiu,

però sense deixar de banda el vessant de lleure?

A vegades, col.laborant amb ells. Hem de fer entendre

que esquiar sense estacions d’esquí costa una mica.

Ara estem en un ‘win to win’. Les estacions volen guanyar

en unes coses, nosaltres en unes altres, i cal veure

quins són els problemes que tenen les estacions i en

què se’ls pot ajudar. Jo vull que els esquiadors puguin

entrenar. Ja sé que és car i que no poden anar per on

van tots els altres esquiadors. Hi ha estacions d’esquí

que han tancat, i la Generalitat no se les pot anar quedant

totes per subhasta. Podríem tenir la situació de tenir

molts estadis i tots a càrrec de Ferrocarrils de la

Generalitat. Això no és possible, ja que voldria dir que

set milions de persones estaríem pagant les estacions

d’esquí. Hem de trobar el punt d’equilibri amb les estacions

que no tenen estadis de competició.

“Estem fent un esforç que no 

s’havia fet fins ara”

Per cercar aquest equilibri cal caminar acompanyat.

Crec, per exemple, que en alguns aspectes la

Secretaria General d’Esport i Turisme treballen junts, oi?

Tenim signat un conveni marc que ha de servir per diferents

coses. Per exemple, l’any que ve, tots els equips de

competició que surtin fora de Catalunya aniran amb

una bossa d’1.200.000 euros, dels quals  600.000 els

posa Turisme i els altres 600.000 Esports, i van amb

el logo de Turisme de Catalunya. En aquests moments,

hi ha una comunicació bastant fàcil amb tots els depar-

taments de la Generalitat. Tots som nous i no portem

heretat un sistema d’actuació. Quan un arriba de nou

no té vicis adquirits, i ens va semblar lògic cooperar

amb Turisme. Per exemple, en la Copa del Món de La

Molina s’afegeix també la Conselleria d’Obres

Públiques. De fet van ser ells qui van tirar del carro. La

iniciativa va sortir de la pròpia estació, i s’ha implicat

també Turisme, i Ferrocarrils de la Generalitat.

Sota el paraigües de la Secretaria General d’Esports

s’aixopluguen totes les federacions catalanes, quina

importància té per a vosaltres la FCEH?

No sé com ho he de mesurar. Només hi ha dues, futbol

i bàsquet, que tenen la cadena completa de totes les

categories a totes les comarques, la resta tenen una

situació similar. Afortunadament, ara passa una cosa

diferent del que passava fins ara, i és que enviem més

recursos a les federacions, duplicant gairebé en dos els

recursos ordinaris que rebien; i ara tenim una capacitat

de generar confiança que fa que la gent ens porti projectes.

No és el mateix portar projectes on no hi havia res a

pelar, a portar-los a un lloc on quan es rep un projecte

t’involucres. Jo, personalment, estic molt implicat amb

els projectes de la FCEH. Però, el més important de la

FCEH és que són capaços de portar dos o tres projectes.

Si generem dos i es consoliden ja és un pas endavant.

No m’agrada fer valoracions. Quan em pregunten com

veig l’esport català i que posi nota, els dic que no és

tant fàcil. Personalment, crec que la situació amb la

FCEH està en millors condicions.

Mossos a les pistes d’esquí
Des de la Secretaria General de l’Esport es duen a

terme accions que demostren la seva implicació amb

el bon funcionament de les estacions d’esquí i del

negoci de la neu. Ara, no fas pas massa, va actuar

per mirar de controlar la presència de monitors pira-

tes a les pistes d’esquí. “Mai s’havien enviat Mossos

d’Esquadra a una estació per veure si hi havia monitors 

pirates o no. No en una, sinó en diverses estacions,

s’està perseguint la gent que fa irregularitats, i les

notícies corren. El conflicte el vam trobar a la Vall d’Aran,

i ens va semblar que aquest era un problema general”.

Ara bé, la Secretaria General de l’Esport, no arriba a tot,

no disposa d’un cos d’inspectors, i per aquesta raó en

alguns temes va de la mà de Turisme o d’Interior.

No sé si abans d’ocupar el càrrec de secretari havíeu

tingut tractes amb la FCEH o coneixíeu la seva activi-

tat i idiosincràsia.

Sincerament, no la coneixia, perquè vinc d’un altre sec-

tor esportiu. Malgrat que la muntanya m’agrada, sem-

pre m’he mirat en certa distància i prudència l’esquí.

Jo no sóc esquiador, però a vegades tinc la impressió

que no ha estat molt clar què havia de fer cadascú,

què significaven les llicències amb les assegurances,

què significava una estació d’esquí, que aquesta esta-

ció fos pública…, i és un dels temes que més ens

interessa clarificar: quin és el rol de cadascú en

aquest camp. Jo, des del primer dia, recordo que la

petició més clara que ens van fer des de la FCEH és

que volien un estadi. Va ser la petició més clara, ja

que al 2004 no n’hi havia cap. El que he vist és que hi

ha molta implicació per totes les persones de la

FCEH, que es mouen, Ramon Carreras –president de

la FCEH– me’l puc trobar a qualsevol lloc. Segueix al

dia a dia i està fent una bona tasca.

Si la disputa de la Copa del Món seria un gran èxit

per l’esquí, la possible celebració d’uns Jocs Olímpics

a la nostra zona encara ho seria més. Algun cop s’ha

comentat aquesta possibilitat. Quina és la seva opinió

al respecte?

Aquest tema es va parlar fa un parell d’anys a

Andorra. Es va parlar de fer uns Jocs Olímpics dels

Pirineus. Potser Andorra era l’epicentre, però

Andorra volia parlar amb el Comitè Olímpic Espanyol i

el Comitè Olímpic Francès per posar sobre la taula

que la nostra és una de les àrees que sempre té neu i

que mai s’han fet uns Jocs Olímpics. És complicat.

Sempre hi ha una altra alternativa que és Jaca, i des-

prés desplaçar-ho cap aquí; però ho veig possible.

L’aeroport natural seria el de Barcelona. És tema que

s’ha parlat  a nivell de cap de govern d’Andorra amb el

consell primer i amb mi mateix. És una situació real i

ens interessa.

“Vull que els esquiadors

puguin entrenar”

En el somni olímpic, podrem veure força banderes

catalanes ondejant?

Bé, les dues coses són difícils. Aconseguir uns Jocs

cada cop és més complicat, i tenir seleccions catalanes

és un objectiu d’aquest govern. Tant de bo poguéssim

aconseguir les dues coses. Com a mínim tenim dret a

tenir la il.lusió. De fet, si hi hagués Jocs Olímpics com

els que comentava abans, hi hauria banderes de

molts colors.

Finalment, què és el que més us atrau del món de la neu?

Encara que sigui sorprenent, l’estètica, i pel que fa a

la vessant competitiva sempre m’agrada el descens.

A mi m’agrada molt la muntanya. Visc a dalt d’una

muntanya i m’agrada molt la visió des de dalt. Esquiar

sempre m’ha fet respecte. No es poden fer tots els

esports. N’he practicat molts, més de 30, però

l’esquí sempre m’ha fet respecte. �

Qui és Rafel Niubò
Nascut a Barcelona el 8 d’octubre de 1956, Rafel

Niubò ha estat una persona molt vinculada al món de

l’esport i a la gestió de les instal.lacions esportives,

especialment a l’handbol. Secretari general de

l’Esport de la Generalitat de Catalunya des del 2 de

gener del 2004, Rafel Niubò es mostra com una perso-

na molt propera a la ciutadania, que sap escoltar i

que planteja solucions, aspecte aquest darrer, força

important en un món tant burocràtic com el que ens

ha tocat viure.

Jugador d’handbol de l’Hospitalet, i del segon equip

del Futbol Club Barcelona, sempre s’ha caracteritzat

pel seu caràcter emprenedor. Va ser creador de

l’Escola d’Iniciació Esportiva de Les Corts, i gerent del

1976 al 1990, creador de la Unió Barcelona

d’Associacions Esportives (UBAE) i secretari general

des del 1989 o creador i  president de la

Confederació Europea de l’Esport i la Salut (CESS)

des del 1996.

Tanmateix, Rafel Niubò té una gran capacitat com a

orador, de la qual ha fet gala en múltiples ocasions,

com en el Congrés de l’Esport per a Tothom a les

Grans Ciutats (Roma, octubre 1996), al Curs de

Màrqueting de Gestió Esportiva (Budapest, 1997) o

al II Congrés de l’Associació Catalana de Gestors

Esportius Professionals (Reus, juny de 2002), entre

d’altres.

Compromés políticament i amb el país, Niubò és presi-

dent de la Federació de Barcelona d’Esquerra

Republicana de Catalunya des del 1999, així com va ser

el responsable de la campanya municipal d’aquesta for-

mació política els anys 1999 i 2003.
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Al voltant del PIEC
Per primera vegada en la història, totes les institucions

catalanes es van posar d’acord per fer realitat un projecte

de gran transcendència per l’esport i els ciutadans de

Catalunya. Ens estem referint a l’esperat Pla Director

d’Instal.lacions i Equipaments Esportius de Catalunya

(PIEC), el qual preveu la construcció de 600

instal.lacions fins al 2011, repartides en 41 comarques,

i del qual se’n beneficiaran més de 600.000 usuaris.

Aquest pla, que es va començar a dissenyar fa 17

anys, pretén també planificar i programar les xarxes

d’equipaments esportius al nostre país que fomentin

l’activitat fisicoesportiva en els seus vessants d’iniciació,

competició, lleure i salut; una tasca per a la qual es

destinaran un total de 907.897.273 euros.

Aprofitant la conjuntura, vam preguntar al senyor

Niubò sobre la incidència del PIEC als esports

d’hivern, i aquesta va ser la seva resposta. 

“Hem de prioritzar la xarxa bàsica”
“El PIEC consta de tres xarxes. La bàsica –que no vincula

els esports d’hivern, seria el cas de pavellons, piscines

cobertes, pistes d’atletismes, camps de futbol, gimnasos

o pistes descobertes–, i després la complementària,

que sí que ho permetria. En aquest sentit, sí que hi

ha la via per contemplar-ho”, per afegir tot seguit,

“l ’ important és saber fins a on és té benzina.

Nosaltres hem de prioritzar la xarxa bàsica, de la

qual en disposi tota la ciutadania. A partir d’aquí, ens

interessa fixar uns plans estratègics amb les federacions.

Però no estar mesos analitzant els punts forts i

dèbils. Igual que no hi crec en el perfeccionisme, tampoc

crec en la llista interminable de coses que et posen

sobre la taula. Ens hem de centrar en tres o quatre

coses i s’ha d’anar per elles. Crec que en aquest període

hem d’atacar els Centres de Tecnificació, i el fet que

hi hagi un estadi. Pensar, per exemple, en pistes de

gel, avui per avui, és impensable. No ho farem. Tenim

altres prioritats”. 

Tot i aquest darrer no, no cal desmoralitzar-se, ja que

el senyor Niubò deixa una porta oberta. El PIEC, en un

principi, s’ha de revisar cada cinc anys, i per tant no

s’ha de pensar que la porta estarà sempre tancada,

ja que sempre es pot tornar a obrir.


