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La FCEH signa un conveni de col·laboració amb Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya  (FGC) 

 
Els federats gaudiran d’un descompte del 10% en les forfets de dia i varis dies de les estacions 

d’esquí del grup de FGC; La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainè i Vallter 2000. 

 

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) ha signat un acord de col·laboració amb Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) per tal que els federats que acreditin la seva condició de federat i 
exhibeixin la targeta federativa de l’any en curs, puguin beneficiar-se d’un 10% de descompte en 

l’adquisició de forfets de dia i varis dies de les estacions d’esquí del grup; La Molina, Vall de Núria, Espot, 
Port Ainè i Vallter 2000. Per la firma d’aquest conveni, FGC adquireix la condició de col·laborador i 
espònsor de la FCEH i es compromet a dispensar forfets de temporada 6.0 per a la temporada 2013-

2014 al cost de 3 euros pels atletes del grup d’elit (Equip Nacional i Alt Rendiment Català) i al cost de 31  
euros pels atletes i membres integrants dels Centres de Tecnificació de la FCEH. El conveni també 
acorda que l’empresa FGC dispensi forfets de dia per a les curses organitzades directament per a la 
FCEH durant la temporada 201314 al cost de 3 euros/dia pel personal tècnic organitzatiu i participants 
internacionals. Segons el Sr. Enric Ticó, President de FGC, “L’acord amb la FCEH ratifica la feina feta i la 
voluntat que tenen les estacions catalanes d’estar al servei dels esports d’hivern”. Tant la FCEH com FGC 
aporten sinergies mútues i estan interessades en treballar conjuntament fent difusió recíproca de les 
activitats que ambdues entitats desenvolupen. Aquest nou acord suposa un pas més en el desig de la 
FCEH per augmentar els beneficis als seus federats en el camp de la pràctica esportiva. Oscar Cruz, 
President de la FCEH, ha explicat que “és un plaer poder seguir fent els màxims d’esforços en benefici 
dels esports d’hivern”. La FCEH  ha establert més acords amb altres empreses i federacions amb 
l'objectiu de donar un millor servei al tots els federats i que es poden consultar a la web.  

Altres acords de col·laboració de la FCEH 
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Sobre la Federació Catalana d’Esports d’Hivern 

 
La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) és l'organisme esportiu que dirigeix i regula la pràctica 
dels esports d'hivern a Catalunya. És una entitat privada d’utilitat pública i  d’interès cívic i social, 
constituïda per associacions, agrupacions i clubs esportius i també per esportistes, jutges, àrbitres, 
delegats tècnics i tècnics esportius o entrenadors, que es dediquen o participen a l’exercici dels esports 
d’hivern, en les següents modalitats: Esports de neu (esquí alpí, freestyle, esquí de fons, salts d’esquí, 
surf de neu, telemarc i biatló), esports de gel (hoquei gel, patinatge artístic sobre gel, patinatge de 
velocitat sobre gel i cúrling), esports de trineu (bobs, luge, skeleton), esports amb gossos (trineu amb 
gossos, canicross) i esports paralímpics (esquí alpí, esquí de fons, biatló, surf de neu,hoquei gel i 
cúrling).  
 
La FCEH està integrada per 80 clubs pertanyents a diferents comarques catalanes i el seu objectiu és 
promocionar, organitzar, gestionar i coordinar la pràctica de tots els esports d’hivern dins l’àmbit de  
Catalunya, sense afany de lucre. Amb 10.000 federats, la seva raó de ser són el mateixos clubs que la 
integren i en aquest sentit la FCEH és dels clubs. Aquesta vela per cobrir les necessitats de tots ells 
oferint-los sempre un suport incondicional per portar a terme les seves tasques i ajudar als seus 
esportistes. 
 
La FCEH intervé activament en la promoció dels esports de gel i de neu i en la tecnificació dels seus 
esportistes catalans d’alt nivell i en la formació específica dels tècnics de l’esport. Actualment ofereix 
tecnificació d’esquí de fons (Centre Especialitzat de Tecnificació de la Val d’Aran i Centre de Tecnificació 
Parc del Segre), surf de neu (Centre Especialitzat de Tecnificació de la Val d’Aran  i Centre de 
Tecnificació Cerdanya), esquí alpí Centre Especialitzat de Tecnificació de la Val d’Aran  i Centre de 
Tecnificació Cerdanya) i patinatge artístic (Tecnificació de Barcelona de patinatge artístic). 
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