
 

 

“Des de la pista Enamorats a Masella, 

l’assegurança de la FCEH va respondre” 

Maite Luengo, corredora veterana de 

la FCEH amb Targeneu i Llicència de 

Competició. És membre de La Molina 

Club d’Esports (LMCE) i apassionada 

de l’esquí alpí des que va néixer, 

donat que es filla de la que va ser 

Campiona d’ Espanya absoluta de 

1946 al 1950. 

 

“Sempre he tingut contractada l’assegurança de competició i la TargeNeu amb la 
FCEH, donat que al fer competició es obligatori. Aquell dia, com quasi tots els dies d’ 
hivern, era a las pistes de Masella practicant esquí alpí i vaig patir un greu accident, 
que em va fer perdre el coneixement per una contusió crani encefàlica. De seguida, 
l’equip de socorrisme de la estació de Masella em va socorre, i em va portar a la 
clínica de l’Estació, lloc a on em varen fer els primers auxilis. Veient la gravetat del 
cas, la doctora es va posar en contacte amb la FCEH i va activar el pla d’emergències 
mèdiques, en aquest cas un helicòpter per portar-me a una UCI, la del Vall d’Hebron. 
El diagnòstic era: 2 hemorràgies cerebrals, fractura de la primera vertebra cervical, 4 
costelles trencades i luxació de l’espatlla amb 2 lligaments trencats. Amb el 
recolzament de la FCEH vaig estar 10 dies a la UCI i desprès vaig demanar ser 
traslladada al Centre Mèdic Teknon, a on em vaig anar recuperant, estan ingressada 
un mes, i controlada pels metges d’aquest centre, que a dia d’avui encara em 
controlen. Ara fa un mes i mig vaig ser operada de l’espatlla i actualment segueixo una 
recuperació intensiva a un centre de rehabilitació aconsellat per la FCEH, d’una alta 
qualitat professional i humana. Vull donar les gràcies a l’assegurança de la FCEH, 
perquè en tot aquest temps, i ja són més de sis mesos, en cap moment m’ha faltat la 
seva col·laboració i assessorament i ajuda, en molts casos, personalment. Des de la 
pista Enamorats a Masella, l’assegurança de la FCEH va respondre” 

 


