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PASSIÓ 
Si hem de resumir en una paraula el que ens mou 

ho podem resumir amb PASSIÓ 

Passió pel nostre esport, pels nostres joves i corredors, 

pels nostres clubs, pel nostre país i pels nostres pobles i boscos. I, sobretot, passió pel 
Pirineu. 

No només ho diem , sinó que ens ho creiem i ho reivindiquem; aquesta passió és la nostra 
raó de ser. 
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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESQUÍ DE FONS 

L’estiu del 2013, 5 clubs pertanyents a la Federació Catalana d’Esquí de Fons decideixen 

constituir-se en l’Associació d’Amics de l’Esqui de Fons. 

Som clubs total o parcialment enfocats a aquestes disciplines dites Nòrdiques , clubs que 

desenvolupem activitats formatives, esportives, competitives i organitzatives enfocades al 

desenvolupament d’aquest esport.  

La delicada situació econòmica de la nostra Federació, i de l’esport en general al nostre 

país, és una realitat que no podem obviar però “crisi” “dificultat” no són aspectes que facin 

girar cua a un fondista. 

Aquesta associació no viu ni vol ser aliena a les estructures esportives oficials. Els seus 

membres estan constituïts tanmateix com a Comitè d’Esquí de Fons dintre de la FCEH. 

Aquest Comitè és el responsable de totes les àrees purament esportives del nostre esport; 

el seu objectiu és millorar el nivell del nostres esportistes i continuar liderant l'esquí nòrdic 

a nivell estatal. 

Tenim projectes desenvolupats, en creixement, i  idees que feia temps que volíem 

impulsar. Ara és el moment de fer-ho. Si és costa amunt, es puja amb l’ajuda de tots! 

L’ESQUÍ DE FONS AL NOSTRE PAÍS 

No, no som un país nòrdic. 

Però som un país de muntanyes, de valls, d’hivern, de neu i de gent valenta. 

L’any 2009 Catalunya va celebrar el centenari de l’esquí a Catalunya. Val a dir que fa més de 100 

anys no existien remuntadors, cadires i tot el desenvolupament tècnic de l’esquí Alpí. Sabeu com va 

començar tot? Amb un grup d’esquiadors que ara en diríem “fondistes” als Rasos de Peguera 

pujant i baixant :  fent fons. 

Som centenaris, però en contínua evolució. L’esport ha evolucionat molt, tant en el seu material 

com en la tècnica, en el tractament de les pistes i en els mètodes d’entrenament, però tanmateix 

tots tenim al cor part de l’esperit aventurer i la cultura d’esforç del nostres “avis”. 
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UN ESPORT D’ARRELAMENT 

Aquest esport és un esport fortament arrelat al territori de muntanya. El territori, els boscos, 

pobles, valls, són part de nosaltres i els nostres nens i corredors pertanyen i estimen les valls 

pirinenques. 

El 85% dels corredors adscrits a les Àrees de Tecnificació viuen a comarques de l’Alt Pirineu i  l’Aran, 

i els 5 clubs que constituïm l’associació cobrim aquesta àrea, d’est a oest : 

 PEC a Puigcerdà 

 CEB-VERSARIS a Bellver de Cerdanya 

 CENA a Tuixent la Vansa 

 CEFUC a La Seu d’Urgell 

 ANEC a Gessa (Vall d'Aran) 

Totes les nostres activitats : Copa Catalana, Copa Nins, Copa Catalana d’esquí de rodes, cursos 

d’iniciació,plans d’entrenament…. tot ho fem al nostre territori. Algú s’imagina un lloc més bonic? 

Nosaltres no. 

No és només una realitat, és part dels nostres objectius com a col·lectiu: el nostre granet de sorra 

per tal de fixar el jovent al territori, per aportar activitat i futur i per refermar el valor de les nostres 

muntanyes. 

UN ESPORT DE PAÍS 

Volem ser un col.lectiu compromès amb la construcció del nostre país, sentim la necessitat 

d’aportar el màxim per a aconseguir-ho. Potser som una mica agosarats, potser és perquè gaudim 

de la part més bonica del nostre país o potser és perquè, simplement, la neu esborra qualsevol 

traça de frontera política. 

Ja fa més de 10 anys que la Copa Catalana de Llarga distància i la Copa Nins inclouen i col·laboren 

amb els clubs de la Catalunya del Nord (Nordic66- Font Romeu i CapConf-Matamala) i Andorra 

(Club Esportiu Sant Julià) per a treballar conjuntament. Tanmateix ja fa 3 anys que es realitzen 

conjuntament els Campionats Oficials d’Esquí de Fons coordinadament “els del Sud i els del Nord”. 

Satisfets de l’experiència però amb ganes d’ampliar el projecte i desenvolupar-lo  
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UNA ACTIVITAT FORMATIVA 

Els clubs d’esquí de fons tenim clar que l’esport és alguna cosa més que una activitat física: és una 

eina fonamental per al creixement i desenvolupament dels nostres nens i nenes. 

La cultura de l'esforç, el treball constant, la tenacitat, la perseverança, l'amistat,  són els valors que 

ens caracteritzen a nosaltres fondistes; a Finlàndia, país de neu, fred, nit i de llarguíssima tradició 

fondista en diuen Sisu del conjunt d'aquests valors. Així doncs, veiem i entenem el món que ens 

envolta a través del nostre Sisu, i la missió principal de cadascun dels clubs és transmetre aquests 

valors a les següents generacions 

                                                                                                       

 

 

Ja s'ha treballat en projectes d’esquí-escola i volem desenvolupar projectes per assegurar la 

pràctica esportiva dels nostres escolars durant les etapes formatives. 

Els clubs d’esquí de fons estan profundament compromesos amb “la canalla”. Només cal veure els 

cursos d’iniciació i de tecnificació que tenen . Últimament hem incorporat les colònies esportives 

d’estiu com a pont per mantenir unit el col·lectiu els mesos d’estiu. 

Com a Comitè de Fons de la FCEH, fa anys que vàrem veure la necessitat de tractar amb molta cura 

els nostres petits. Iniciatives com la Copa Nins, un calendari de competicions exclusivament pensat 

per a ells, és la mostra de l’interés especial que tenim en els nostres nens i nenes.  
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  UNS CLUBS COMPROMESOS 

 

      CLUB ESQUÍ PUIGCERDÀ                                                                           

 

Fundat l’any 1971 amb una molt forta tradició a Puigcerdà i la seva comarca, ja d’inici mostra tot el 

que el defineix amb el seu eslògan Puigcerdà, Capital de la neu. La Secció d’Esquí de Fons es funda 

l’any 1978 i amb una clara vocació per la formació.  

L’any 80 el planter de fondistes ja destaca a la competició formant part de la Selecció Catalana, que 

assoleixen Campionats d’Espanya i aporten corredors a l’Equip Nacional de l’especialitat. 

Una característica que ens defineix és la clara vocació de col·laboració amb els altres clubs de l’Alta 

Cerdanya, participant i col·laborant a les curses realitzades a Font Romeu i el Capcir. La darrera 

empenta en el món de la competició es dóna l’any 1989, creant un equip de corredors i la 

incorporació del mateixos a l’estructura de Tecnificació de la FCEH. 

L’Organització d’activitats i esdeveniments és una part fonamental de la feina que desenvolupa el 

PEC:  L’ Organització de Cursets de Nadal passant per l’organització ininterrompuda durant 13 anys 

de la PUIGCERDÀ FONS (antiga Marxa Fontanera) cursa  que ja ha assolit la categoria FIS que li dóna 

grau internacional. 

                                                                               

 

Però no és nomes aquesta gran cursa: CERDANYA ROLLER, cursa d’esquí de rodes ja consolidada al 

calendari d’estiu amb la seva 4ª edició i la col·laboració amb l’Ajuntament de Llívia a l’organització 

de la Marxa Pastures de LLívia i la Cursa Nocturna d’esprints de Llívia.  

El Llistat d’activitats i participacions a totes del competicions és llarguíssim: Topolino, Campionats 

del Món Escolars, Proves FIS i Campionats d’Espanya, competició  que a més a més va organitzar 

l’any 2009,  i primer club classificat a la Copa Catalana en tres edicions consecutives. I finalment 

esmentar als “veterans” del club que mantenen la col·laboració activa al club i participen a les 

curses de l’Euroloppet i Wordloppet per tot el món. 



 

 

7 

   CLUB ESQUÍ BELLVER – VERSARIS                                                                            

 

La secció d’Esquí de Fons del Club Esqui Bellver va néixer l’any 2.000 dintre del club de la població 

ceretana; club que no és exclusiu de Fons, sinó que combina totes del disciplines dels esports de 

neu. La secció va néixer amb l’objectiu de difondre l’esport i els valors intrínsecs als joves de la 

comarca de la Baixa Cerdanya i el Baridà. 

Cal destacar com a element clau la creació per part del Consell Comarcal de Cerdanya del bus blanc, 

que va ser una eina fonamental del creixement de l’esquí, especialment a les estacions de Lles i 

Aransa. 

L’any 2008, un grup d’amants i antics corredors de l’Esquí de Fons, agafen les regnes de la secció i 

donen un nou impuls al club, impuls que els fa multiplicar per 7 els nens i nenes afiliats al club en 

els últims 4 anys. El Bellver fa un pas endavant i es converteix en un dels clubs motor de l’Esquí de 

Fons Català. 

Aquest creixement s’enfoca especialment en les categories inferiors, fruit de la joventut del club i 

de la seva pròpia filosofia, que basa el seu funcionament en els factors socials del club, la formació 

del xiquets, el medi natural, l’arrelament a la comarca i els valors del nostre esport. 

Conseqüència d’aquest enfocament als xiquets és el fet d’haver guanyat la Copa Nins els tres últims 

anys de manera consecutiva i les rellevants participacions com a part de la Selecció Catalana a 

Campionats d’Espanya i Topolino, especialment a les categories inferiors. 

 

                         

Part fonamental del nostre club és l’arrelament i col·laboració amb les institucions del nostre 

entorn: Ajuntament de Bellver, Consell Comarcal de Cerdanya i les estacions de Lles i Aransa. 
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        CLUB D’ESQUÍ NÒRDIC L’ARP                                                                                                            

 

Va ser a l’any 1994 quan es va crear el CENA (Club d’Esquí Nòrdic l’Arp) radicat a Tuixén a la 

comarca de l’Alt Urgell. L’inici del club va sorgir de la necessitat de que els nens i nenes poguessin 

gaudir i aprendre la tècnica de l’esqui de fons de manera divertida i formativa. 

L’evolució i creixement del grup ha continuat, arribant a tenir corredors enfocats a la competició i 

participant destacadament a l’Equip Nacional i amb participació olímpica. 

Fa 5 anys que s’ha donat una nova empenta al club amb un creixement important i un futur 

prometedor. El nombre de socis s’ha doblat en els darrers 4 anys. 

El CENA està molt centrat en les categories inferiors, a les arrels d’aquest club hi ha la promoció 

dels més petits, la seva formació com a esportistes i com a persones. Aquest enfocament fa que es 

faci una feina específica per als més petits (Microbis) per tal de guiar-los i acollir-los 

Però tanmateix aquest creixement a les categories inferiors ha anat creant un grup que, mitjançant 

la col·laboració amb la FCEH, ha anat creixent a la competició amb participacions a Copa Catalana i 

Nins i amb corredors seleccionats per a participar als Campionats d’Espanya i curses internacionals 

com la Topolino. 

Un esment especial a les vocacions del club és el recolzament a l’Esport Adaptat. Aquest club ha 

estat pioner en la incorporació de corredors d’aquestes categories, corredors actualment 

plenament integrats i amb participació a l’Equip Espanyol amb el CDIA. El CENA ha estat l’impulsor 

de l’adaptació dels reglaments de Copa Catalana a la reglamentació internacional que regeix 

l’Esport Adaptat i que entrarà en vigor la temporada 2013-2014. 
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      CLUB ESQUÍ DE FONS URGELLET – CERDANYA      

 

Ja fa un grapat d’anys,  als anys 70, un grup de pares de La Seu d’Urgell, població on està fortament 

arrelat el Club d’Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya,  van pensar que el nostre esport era l’adequat 

per a desenvolupar els esports de neu a la comarca. Aprofitant les experiències de clubs com el 

C.E.C. o l’ICARIA es van constituir com a club l’any 1975. 

El club s’arrela fortament a La Seu i les comarques veïnes, i esdevé durant molts anys l’únic club 

adscrit a la FCEH exclusiu en aquesta disciplina. 

El CEFUC és un club amb una tradició importantíssima a la competició, els seus esforços per tal 

d’assolir les cotes més altes en aquest esport l’han fet ser el proveïdor de la majoria de corredors 

que Catalunya a aportat a la RFEDI, essent olímpics diverses vegades. A la darrera cita olímpica, els 

dos corredors catalans que hi van participar eren socis del CEFUC i tanmateix a la propera de Sochi 

la nostra corredora Laura Orgué serà la principal representant de l’esquí de fons del nostre país. 

                                                  

Aquesta vocació clara per la competició ens ha fet treballar molt fortament la base i de fet som els 

organitzadors de la cursa infantil amb més tradició de la Copa Nins, La Patufet, cursa que 

tradicionalment tanca els cursos de Nadal, buscant dintre del nois de la Seu i voltants futurs 

campions. 

També s’organitza dintre del programa de la festa major de la Seu d’Urgell la tradicional cursa de 

Roller del CEFUC, la única que es desenvolupa en un circuit tancat dissenyat per als esquís de rodes 

(Parc del Segre). 

Tanmateix aquesta tradició formativa en competició fa que el CEFUC sigui també bressol del millors 

tècnics i skimens de Fons del país treballant, per la FCEH, la RFEDI o federacions d’altres països. 
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   ARAN NORDIC ESQUÍ CLUB                                 

 

L’any 2010 va néixer el club més jove del món de l’Esquí de Fons a casa nostra, l’Aran Nòrdic Esquí 

Club. 

Aquest club que té el seu domicili social a la localitat de Gessa, Naut Aran, va néixer amb l’objectiu 

d’impulsar l’Esquí de Fons a la Vall d’Aran en el sentit més ampli de la paraula, tant per a la gent 

que busca els aspectes més lúdics i recreatius, com els joves i grans que vulguin endinsar-se en el 

món de la competició més seriosa. 

Però ens hem de remuntar a l’any 2.000 quan va començar la nostre trajectòria. A la temporada 

2002-2003 ja es realitzaven cursos tècnics i d’entrenament dintre de l’estructura del CAEI. Al 

desembre del 2010 un col·lectiu en creixement  constitueix l’ANEC con a club. 

El nostre club neix amb la implicació total del socis i cercant amb tota la serietat i la qualitat el 

desenvolupament de la competició; és per això que creiem imprescindible la feina ben feta al 

planter. Per nosaltres l’esport és també una eina fonamental per al creixement personal del nostres 

joves, una eina de formació personal. 

 

 

 

 

 

 

 

L’esport té un valor social inqüestionable i, a més a més, ens permet fomentar valors que creiem 

imprescindibles: la presència de la dona a totes les àrees del club, la difusió de la imatge i  nom  de 

la Val d’Aran i de l’aranès com a llengua pròpia; i tots els element de dinamització de la nostra 

comunitat que beneficiïn la pràctica de l’esquí de fons i l’esport escolar. 

Una eina imprescindible és la competició i no només com a participants, sinó també involucrats en 

l’organització d’esdeveniments esportius. És per això que l’ANEC col·labora amb la Copa Catalana 

d’Esquí de Fons i de Rollers amb l’Organització anual de la Naut Aran Skating Pirineus i de la Val 

d’Aran Roller. 
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UNA COMUNITAT IL·LUSIONADA 

I ens barallem a les curses, i competim per ser els millors i guanyar. I tanmateix, per sobre de la 

competitivitat esportiva, el col·lectiu es presenta unit, els nostres corredors fan amistats, vincles 

per sobre de la rivalitat del clubs. La PASSIÓ (recordeu?) fa forta la nostra comunitat. 

 

                              

Com a Catalans participem als Campionats d’Espanya absoluts I se’ns recorda com a un únic equip, 

un únic col·lectiu sota una única bandera. Cal dir que també se’ns recorda perquè som “els que 

guanyem”. 

Com a Comitè de Fons ens marquem l’objectiu de millorar any rere any i fer que els nostres 

resultats a nivell estatal creixin i es consolidin. La continuada participació de corredors de la FCEH a 

la Selecció estatal amb múltiples participacions en Copes d’Europa,del Món i Olimpíades ens 

consoliden en el lideratge de les especialitats nòrdiques a l’estat espanyol. 

A la temporada 2012-2013, el 60% de les medalles atorgades als Campionats absoluts d’Espanya 

van ser per a corredors catalans. 

                                                                                                                  

 

 

Però potser no és suficient... 
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ELS NOSTRES PROJECTES: PRESENT I FUTUR 

 COPA CATALANA D’ESQUÍ DE FONS 

La temporada 2013-2014 serà el 15è any que organitzem aquesta lliga de competicions d’Esquí de 

Fons . De Nord a Sud  i d’Est a Oest durant 4 mesos tot un calendari de competicions  on, tant el 

corredor d’elit com el principiant, troben el seu lloc i el seu estil, la seva distància i el seu ritme; i, 

sobretot, l’acolliment de clubs, estacions, organitzadors i un entorn privilegiat. 

Tenim la sort de comptar amb col·laboradors (la paraula sponsor no ens agrada) que recolzen els 

esdeveniments, tant col·laboradors públics com privats. 

I és que cada any milers de fondistes s’apleguen amb un dorsal de Copa Catalana per donar el 

millor que tenen. 

 

 COPA NINS D’ESQUÍ DE FONS 

La idea és senzilla però genial. 

Un calendari de competicions pensada i dissenyada per als més petits, per tal que gaudeixin del seu 

esport predilecte amb unes condiciones adaptades a les seves necessitats. Un xic menys de 

competició i un xic  més de divertiment. 
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COMITÈ DE FONS DE LA FCEH TEMPORADA 2013-2014 

Els nostres corredors, aquest és el nostre principal objectiu. Treballem per garantir el 

desenvolupament, el creixement i a la vegada el rendiment esportiu dels corredors adscrits a la 

nostra Federació.  Comencem amb la formació dels més petits, continuem amb tecnificació i fins  

arribar al màxim de les seves possibilitats. 

 COMPETICIONS ESTATALS 2013-2014 

Per aquesta temporada ens tornem a plantejar la participació al màxim nivell als Campionats 

d’Espanya,  fita màxima dels corredors a nivell estatal. Sempre amb l’objectiu d’assolir els millors 

resultats i qualificació final. 

                                                                            

Per tot això s’ha dissenyat un pla que inclou tant les competicions de Copa Catalana adients als 

corredors, com tot un calendari de concentracions i entrenaments especialitzats durant tota la 

temporada. 

Aquestes concentracions, coordinades pel Centre de Tecnificació de la Seu i desenvolupada pels 

nostres tècnics,  es desenvolupen amb les diferents àrees de tecnificació que els nostres clubs 

gestionen amb els seus tècnics. 

        

 

Tanmateix les concentracions són també un bon moment per fer pinya, grup, comunitat. 
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 COMPETINT A EUROPA: EL PROPER REPTE 

Els resultats dels últims anys ens deixen satisfets, però en volem més. 

Els nostres corredors poden créixer més, pensem que els corredors  Catalans han de sortir de 

l’àmbit estatal i competir fora de les competicions de l’abast actual. Competir amb els millors ens 

farà millors, ens ajudarà a créixer, millorar i aprendre. 

Per a les categories inferiors ja portem uns anys competint al TROFEO TOPOLINO (Itàlia) amb els 

nostres menuts més prometedors: www.trofeotopilino.it. Per a la propera temporada ens 

plantegem ampliar la nostra participació i buscar noves oportunitat per als nostres “Nins”. 

 

A les categories superiors l’objectiu és doble: que els nostres corredors puguin competir amb 

equips d’altres estats (França, Itàlia, Alemanya...) i en paral·lel que es puguin relacionar amb altres 

cultures i països. 

Competicions regionals con La Savoyarde, La Foulée Blanche o participacions en proves FIS obertes 

o Campionats regionals de França, Itàlia, Suïssa.... optimitzant els recursos i coordinant el calendari 

amb el compromisos estatals. 

www.lafouleeblanche.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.trofeotopilino.it/
http://www.lafouleeblanche.com/
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 EQUIP CATALUNYA DE LLARGUES DISTÀNCIES WORLDLOPPET-FIS

 

Ja fa una un parell d’anys que es gesta el somni de competir al món representant el nostre país. El 

competir representant  Catalunya a una competició de màxim nivell mundial és un projecte que 

cobreix diferents objectius: 

 Representar el nostre país mitjançant el nostre esport, donar a conèixer les 

nostres muntanyes i trobar el nostre lloc al món en igualtat de condicions 

amb altres països practicants de l’Esquí de Fons. 

 Construir un projecte a llarg termini per als nostres corredors Sènior  i 

Júnior, que puguin compaginar la seva participació a Copa del Món i Copa 

d’Europa amb la Wordloppet o centrar-se al 100% en Llargues Distàncies. 

 Un mitjà per  a donar ressò als nostres Clubs, especialitat i comunitat.  

 

                                                                           

Wordloppet. Lliga Mundial de cuses de Llarga distància al voltant del món. Aquesta Lliga adscrita a 

la FIS agrupa les curses de llarga distància més prestigioses i amb més tradició de l’Esquí de Fons. 

Curses centenàries i tanmateix les més exitoses a nivell de participació, ressò mundial i seguiment 

dels mitjans de comunicació. 

Parlem de 100.000 inscripcions en una temporada! 

Parlem de retransmissions de TV  en directe i de portades exclusives a la premsa esportiva! 
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Curses amb milers de participants, retransmissions en directe i d’alt ressò mediàtic al seus països, 

especialment a Europa; països con Suècia, Suïssa, Itàlia, França, Àustrica, Noruega es paralitzen a 

l’Hivern el dia de Vasaloppet, Engadin Skimarathon,  Marcialonga, Transjurassienne,  Dolomitenlauf 

o Birkebeiner. 

Tot un espectacle! 

                                            

La tradició mana i aquestes curses centenàries permeten la inscripció d’equips no només nacionals: 

regions con La Saboia, El Trentino o  ciutats con Grenoble tenen equips que els representen. És 

l’oportunitat de poder competir com a EQUIP DE CATALUNYA.  
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UN PROJECTE QUE COMENÇA AVUI, DE LLARG TERMINI I EN CREIXEMENT 

No parlem d’un projecte faraònic, no aspirem a participar al calendari mundial, a totes les curses.... 

la volta al món! 

La idea de l’Associació és la construcció d’un equip que competeixi amb la participació a les curses 

més assequibles a nivell d’Europa i anar creixent amb els resultats i amb la mateixa evolució dels 

nostres corredors. 

Volem donar un primer pas, una primera lliscada a Europa representant al nostre país.... i poc a poc 

anirem creixent. Confiem amb els nostres corredors Sèniors i els Tècnics per tal de construir un 

equip amb condicions per a  fer una primera temporada d’aprenentatge, però sense renunciar a 

bons resultats parcials que ens permetin continuar. 

                                                                 

 

 

 

No parlem de la propera temporada, busquem un projecte 

a llarg termini......... 
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 ELS NOSTRES AMICS 

 

 COL·LABORA AMB AQUEST PROJECTE 

Tothom és benvingut, tothom amb les seves possibilitats i compromisos, tothom és important. 

Es pot col·laborar a nivell general al projecte de l’Associació o en projectes concrets, si és el que tu 

o la teva  empresa preferiu. Pots sentir-te còmode recolzant el projecte general o als clubs que en 

formem part. 

I totes les ajudes de qualsevol tipus són benvingudes, necessitem el màxim d’ajuda per donar el 

màxim: 

 Una aportació econòmica 

 Una concentració per als nostres corredors 

 Material esportiu 

 Transport, recolzament Logístic 

 Recolzament concret a un projecte com l’Equip Catalunya 
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COPA CATALANA  I COPA NINS 

Tenim la sort de comptar amb la confiança de col·laboradors per al nostre projecte amb més 

història. Tenim l’ajut institucional i d’empreses que creuen en aquesta lliga transfronterera que 

permet a l’esquiador amateur “barallar-se” amb els corredors més consagrats arreu del Pirineu, 

escollint la seva distància i el seu estil.  

 

 

I els petis compten amb les seves curses, més lúdiques, adaptades als seus condicionaments perquè 

volem que els Nins creixin gaudint, esforçant-se però jugant i fent amics a la neu 

                                                                    

Les Copes catalanes absoluta i Nins volen créixer millorant recursos, premis, i recolzants els nostres 

organitzadors i clubs per millorar la qualitat de les curses.  

 

                                       

I com a gran projecte la promoció de les nostres curses fora del món de l’esquiador, volem apropar-

nos al món del ciclistes, corredors, triatletes, etc.,  per tal  que coneguin un esport molt proper al 

seu món i que poden fer seu a l’hivern. 
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 COL·LABORA AMB ELS NOSTRES CORREDORS 

Els resultats són una barreja de talent i esforç. El talent es té o no es té,  però l’esforç, 

l’entrenament, la feina, és qüestió de programació i recursos 

Per millorar el rendiment dels nostres corredors ens hem proposat millorar la programació de: 

 Concentracions de corredors en pre-temporada i temporada 

 Plans de Tecnificació per categories  

 Participacions a Copa d’Espanya i curses Europees 

Per ampliar els recursos necessitem el teu recolzament:  per cobrir el calendari previst, per 

augmentar el nivell d’entrenament i la participació a curses de nivell que ens permetin progressar. 

 

 

 

 

 COL·LABORA AMB L’EQUIP CATALUNYA DE LLARGUES DISTÀNCIES 

Segurament el projecte més atractiu però a la vegada per al qual necessitarem més recolzament, 

per construir partint de zero aquest equip. 

Nosaltres tenim els corredors, els tècnics,  la programació i la il·lusió: ara mateix comencem a 

treballar  i a definir el calendari amb una combinació de curses accessibles econòmicament i 

accessibles a nivell de resultats,  per tal de guanyar experiència. Aquest projecte necessita de: 

 Material esportiu específic 

 Equipament  adient 

 Recursos per a transport i viatges 

 Un pla específic de concentracions per als corredors més experimentats 
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ELS NOSTRES COMPROMISOS 

El compromís de l’esforç  i la feina ja els tenim, són intrínsecs a aquest col·lectiu, any rere any ens 

esforcem per millorar, per créixer i per fer créixer. Això ja ho tens. 

Però també ens volem comprometre amb els nostres col.laboradors, , a mantenir-los informats  de 

tot el que aconseguirem amb els nostres canals: 

 Mailings personalitzats per a que estiguis informat del què fem 

 Inserció del teu recolzament a tot el material gràfic que preparem (triptics, pòsters....)                                                                                                         

 El nostre web de referència: www.esquidefons.org 

 Les xarxes socials que activem amb tota la informació: 

www.facebook.com/pages/Esquidefons-Catalunya 

 Recolzament del mitjans de la FCEH, tant la seva pàgina web www.fceh.cat  com a través 

dels  mitjans més tradicionals com la seva revista de comunicació amb el socis o facebook i 

twitter. 

 Projecte de dotar l’Equip Catalunya de Llargues distàncies de pàgina web pròpia i tot un pla 

de comunicació a mida per ampliar el ressò de les seves actuacions. Equips similars ens 

marquen la traça i ens esperonen i ajuden a donar a conéixer : “ l’aposta catalana”  

 

       

                                                                      

 

 

 

I acabem amb un moltes gràcies, gràcies per escoltar-nos i 

esperem també  per la teva col·laboració. 

                                                                            

 

      

 

                                                                                   

http://www.esquidefons.org/
http://www.facebook.com/pages/Esquidefons-Catalunya
http://www.fceh.cat/

