
02

fins i tot al meu pare, que va acabar involucrat i va pre-

sidir el club.

He competit sempre. Vaig estar en una època molt

bona, en què el CANM va gaudir d’un dels primers

entrenadors estrangers, Roland Tissot, i Conxita Puig.

Va ser una època molt maca, de viatjar per tot el món

representant Espanya dins de l’equip ciutadà. Això va

durar, més o menys, fins als 21 anys. Teníem l’oportu-

nitat d’incorporar-nos a l’equip nacional, però eren

anys difícils i vaig deixar l’esquí de competició, les

garrofes a casa no ens sobraven, érem cinc germans, i

vaig decidir iniciar la meva vida professional.

No m’he penedit mai de deixar la competició com

esportista, perquè sempre n’he estat al costat, el que

passa és que jo, com d’altres que conec, crec que

haguéssim assolit els objectius. El que passa és que

l’esquí a Espanya és molt complex. Aquí no hi ha crite-

ri, o no n’hi ha hagut fins ara. Diria que no n’hi ha hagut

gaire, i els condicionants polítics i econòmics estan en

contra. Aleshores, els esportistes se la juguen molt,

perquè no hi ha recolzament. No hi ha pressupostos.

Tenen una lesió i deixen d’existir, i llavors et trobes en

una edat sense estudis i has de començar de zero. Ara
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Sóc un ‘currante’ de l’esquí. Em dic Kim Carreras
(04.04.59) i sóc el director tècnic de la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH). Per les meves
mans passen els millors esportistes catalans. Crec
que no estem fent del tot bé la feina i que els esportis-
tes haurien de tenir un major recolzament. Ah!, i qui
em critica és que té poc criteri.

Amb càrrec i contracte porto sis o set anys a la FCEH.

Però abans ja col·laborava molt estretament. Deu fer

uns 15 anys que estic molt implicat amb la Federació.

He tingut molts càrrecs. Vaig començar externament,

des d’una plataforma de comissió de tècnics, que va

acabar sent una associació. Després ens vàrem impli-

car en tot el que era el comitè alpí, i, posteriorment, ja

vaig entrar a treballar a la FCEH com a tècnic en tota la

posada en marxa dels programes de tecnificació. Al

cap d’uns anys vaig passar a tenir el càrrec de director

tècnic.

Vaig començar en l’esquí per tradició familiar. Em

sembla que el meu pare es va conèixer amb la meva

mare esquiant a La Molina. Crec recordar que fins i tot

va ser a conseqüència d’una topada. Quan es van casar

i van tenir fills, el meu pare va començar a escapar-se

a la neu amb els tres fills grans. Jo tenia tres anys, el

germà que em seguia cinc i el gran set. Anàvem tots els

caps de setmana a esquiar. El meu pare va estar impli-

cat a nivell de gestió amb un club de la Caixa de

Pensions, però quan ens vam implicar més amb l’esquí

va ser amb el Club Alpí Núria Masella (CANM). Toni

Puig, en aquell moment president, ens va fitxar a tots,

Entrevista

En primera persona

Kim Carreras
director tècnic FCEH

Un braç trencat no és cap 

impediment per fer la feina.



02

hi ha moltes més facilitats que abans, i si un nano amb

21 anys no té estudis és perquè no ha volgut, però

abans era molt complex.

M’agrada que els meus fills s’hagin dedicat a l’esquí

de competició. El que passa és que com que no hi ha el

suport adequat, si els resultats no arriben es crea una

inseguretat important en els esportistes, que penso

que fins i tot els afecta en el seu rendiment. Els esta-

ments no són pacients, no saben construir o ho canvien

tot, també als esportistes i tornem a començar. En

altres esports canvien als tècnics, a l’esquí es canvien

als esportistes i ja està tot solucionat. De fet, el que fan

aquests esportistes és una feina, molt dura i sense

cobrar: penquen molt, tenen moltes obligacions, fan un

entrenament físic dur, un entrenament tècnic i, és clar,

a aquestes edats fa pensar llençar la tovallola, doncs

tot és molt bonic, però també deixes moltes coses a

l’esquena, sempre estàs fora de casa, lluny del teu

entorn.

Em fa il·lusió, però també em preocupa, sort que el

que fan els agrada molt. La Clàudia ha deixat de com-

petir ara. No sabem exactament perquè, simplement

ha deixat d’estar a les llistes de la selecció espanyola,

que és qui té diners, sense cap explicació. Quant ets al

capdavant del rànquing, si ets jove, pots progressar, oi?

Doncs no, serà que no, i ha estat molt dur, però al final

el que compta és que mentre ho estàs fent és molt

maco.

El nombre de gent que tinc al meu càrrec és relatiu.

Normalment no m’agrada manar i sí, treballar en

equip. Hi ha hagut èpoques en què tenia grups d’entre-

nadors molt complets, érem unes deu persones. Ara,

per qüestions de crisi, som unes cinc o sis.

El que més m’agrada és la feina de pistes i la que

menys la de despatx. Però, algú ha de fer la feina de

despatx. I, realment, n’hi ha molta.

Sóc un ‘currante’ de la neu. Aquesta seria la frase que

millor em defineix. Quan una cosa t’agrada és una sort

dedicar-t’hi. En un primer moment jo no em dedicava

cent per cent a l’esquí. Tenia una altra feina, era cap de

vendes d’una empresa esportiva. Em vaig trobar a

l’atur, amb 35 anys i una família al darrere, i vaig tenir

els collons suficients de dedicar-me al que m’agrada-

va. A partir d’aquí, ja no mesures tant les hores, i fas el

que faci falta.

A pistes arribo a les 6:30 hores, tant a l’hivern com a

l’estiu. Tota l’època dels Alps es puja molt d’hora a pis-

tes.

En una cursa no pot fallar mai l’organització. Si el

temps no et condiciona és clau una bona organització. I

avui en dia comença a haver-hi gent amb coneixements

i criteri.

És molt emocionant veure competir a nanos que han

passat per les teves mans –es refereix en concrets als

surfistes que van competit al Snow Show de

Barcelona–. Sí, eren molt bons esquiadors, i aquest és

el problema, tot i que ells s’han sabut reconduir.

Considero que a Espanya hem tingut molt bons esquia-

dors i els tenim, però no hem sabut conduir-los fins a

l’alta competició. Hi ha nanos que esquien molt bé,

però no els deixem que arribin fins la seva edat de ple-

nitud. Jo crec que un esquiador de competició comença

a ser-ho als 19, 20 i 21 anys, i aquí és on els tallem nor-

malment el tema als que ho volen intentar. Hi ha molts

altres nanos que deixen de competir abans, i per a mi

aquests nanos es queden coixos, difícilment sabran el

que és la competició o esquiar. Els que passen la barre-

ra dels 21, si realment saben esquiar, igual amb els

anys arriben a consolidar un rendiment. I, en aquests

moments, tenim el que tenim: de noies, quasi cap cata-

lana; i de nois, al Willy Capdevila ja no el volen, només

al Ferran Terra i al Paul de la Cuesta –al Pol Carreras

no el compto en aquesta història, només té 19 anys–, i

hi han d’altres nois i noies treballant de valent amb

aquesta edat, es repeteix la història: quants passaran

la franja?

I tant que m’agrada viatjar, si no t’agrada no pots dedicar-

te a aquesta feina. És una de les coses maques que hi ha.

Porto bé les crítiques. Penso que hi ha poca crítica

amb la meva tasca. La meva tasca no és política, és

com a director tècnic, i penso que he fet molt bé les

coses. Les que em deixen fer els polítics és clar. Per

tant, qui critica és que té poc criteri. De moment, no és

la meva intenció passar-me a la política per poder

seguir desenvolupant un projecte, aleshores probable-

ment em podrien criticar. Però reconec que no és fàcil

la política en aquest esport. �

El que realment l’apassiona

és el treball de pistes.


