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VI PREMI “COL.LABORADOR I ESPORT”  

DR. PITU FIGUERAS 2018  
 

 
20 MARÇ 2018 

 
 

L’esport educa, imparteix valors, mou masses, ajuda a la inclusió social, genera negoci i molts altres 
aspectes que es veuen reflectits cada dia en la nostra societat.  
 
Els esportistes, els dirigents i de vegades els entrenadors veuen la fama i reben el reconeixement del 
públic. Però... qui està darrera de tot el muntatge? 
 
Aquest premi vol reconèixer la tasca d’aquelles persones que intervenen en una organització d’una 
manera voluntària i altruista, aquells que demanen vacances per col·laborar en una competició, que 
inverteixen el seu temps en esportistes que casi no coneixen, que sempre tenen un somriure, que estan 
disposats a donar un cop de mà en qualsevol de les àrees d’una organització, que arrosseguen a molts 
altres a formar part d’aquest equip motivat... 
 
El premi “col·laborador i esport” és una iniciativa de la Junta Directiva de la FCEH  i té com a objectiu que 
sigui conegut per tothom i alhora reconeguda la tasca d’alguna de les persones que han regalat les seves 
hores d’oci al benefici dels altres. L’objectiu és “fer visible l’imprescindible paper dels col·laboradors i 
voluntaris en els esports d’hivern”. 
 
El Dr. Figueras va ser una d’aquelles persones que van dedicar un gran número d’hores al tractament de 
les lesions produïdes esquiant i que va invertir moltes, moltíssimes hores en els altres. Carismàtic i sempre 
de bon humor, va ser un home conegut per molts i admirat per tot aquell que coneixia els seus projectes.  
 
 
BASES: 
 
Objecte del premi:  
 
Qualsevol amant dels esports d’hivern o familiar pot proposar candidats, però  una única candidatura. 
El/la/s candidat/a/s haurà de ser una persona, grup o entitat, que hagi col·laborat altruistament envers els 
esports d’hivern a Catalunya. 
 
En el cas de candidats/es individuals, podrà ser qualsevol persona sense tenir en compte l'origen i 
nacionalitat del mateix. 
 
El/la/s candidat/a/s podran ser, tant persones individuals, com grups o entitats esportives. 
 
Pot haver-hi més d’una persona  individual premiada, en la mateixa convocatòria si així ho decideix el 
jurat.  
 
Presentació de candidatures: 
 
Les presentacions de candidatures es faran mitjançant un full d’instància que es facilitarà des de la FCEH. 
 
La presentació dels candidats no serà pública, i només es donarà a conèixer el nom del premiat que el 
jurat hagi decidit, entre els aspirants que s'hagin presentat. 
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La presentació de les candidatures s’hauran de realitzar a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern 
Rambla Guipúscoa 23-25 1er E – 08018 Barcelona o a través del correu electrònic info@fceh.cat amb 
l’aportació dels següents documents: 
 
Dades a presentar sobre el/la/s candidat/a/s: 
 

� Nom i cognom, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic. del candidat/a o entitat. 
 

� Breu biografia personal. 
 

� Aspectes rellevants relacionats amb la seva col·laboració. 
 

Tota la documentació quedarà en propietat de la FCEH i es considerarà confidencial. 
 
El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 27 d'Abril i la resolució per part del Jurat es durà 
a terme en un màxim de 30 dies desprès, el dia 27 de Maig. 
 
La publicació del premiat es durà a terme en els mitjans de comunicació i pàgina web de la FCEH, així 
com per escrit al premiat i a qui hagi presentat la candidatura. 
 
El premi que es lliurarà al guanyador, serà una escultura singular, al·legòrica als valors d'altruisme i de 
treball  desinteressat per l'esport, d'acord amb l’esperit que el Dr. Josep Mª Figueras, va practicar durant 
tota la seva vida. 
 
El Jurat està composat per: 
 

� President del CEC, Sr. Eduard Cayón - President del Jurat 
 

� President de GOSESPORT, Sr. Alejandro Muñoz 
 

� Periodista TV3, Sr. Toni Real  
 

� Periodista esportiu, Sr. Curro Bultó 
 

� Familiar Dr. Pitu Figueras, Sra. Clara Figueras 
 
 

El premi té estrictament caràcter honorífic i s’entregarà durant el repartiment de premis de la FCEH al mes 
de maig durant el repartiment de premis de final de temporada.  
 

Palmarés  
 
Temporada 12-13  El descens infantil de La Molina 
 
Temporada 13-14  Sr. Guillem Salmerón i el seu equip 
 
Temporada 14-15  Associación de volentaris Val d’Aran 
 
Temporada 15-16  Sr. Agustí Juan i Segarra 
 
Temporada 16-17  Sra. Sylvana Mestre i Alexander 
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JOSEP Mª FIGUERAS i ANMELLA,  

Barcelona 1926 - 2011 

 
1942. Soci del Centre Excursionista de Catalunya , comença a esquiar el 26-12-1942 amb els Minyons de 
Muntanya de Mn Batlle a La Molina. És el número 14 de 14 germans dels quals 11 han esquiat , el seu 
germà Andreu ja havia estat un gran esquiador del C.E.C. tant en esquí alpí com en esquí de fons, durant 
els anys trenta. 
 
1945. Guanya la primera cursa de descens al Tub de Segramorta a La Molina  
(organitzat pel Club Muntanyenc Barcelonès) i el Campionat de Catalunya de Eslàlom de 3ª Categoria a 
Núria. 
 
1945. Esquí durant l'estiu ( Orrius) sobre palla o pinassa. 
 
1945. Desembre Títol de Monitor de L'Escola d'Esquí de La Molina . Uns anys més tard en serà Directiu 
juntament amb Horaci Miras, Claudi Agell, Joan Rodriguez, Joan Guzman etc. També serà membre de la 
Junta Directiva del C.E.C. i de la Junta de la Secció d'Esquí. 
 
1948. Preseleccionat per anar als Jocs Olímpics de St. Moritz. 
 
1948. Participa en el Concurs Internacional (Derby del Gornergratt) a Zermatt amb l’equip del Centre 
Excursionista de Catalunya.  
 
1950. Campió absolut de Catalunya de Eslàlom especial.  
 
1950. Participa amb l’Equip Espanyol al Concurs Internacioal de Superbagneres. 
 
1950. Participa amb l'Equip del C.E.C. En el Derby del Gornergratt. (Zermatt ) 
 
1952 . Sotscampió absolut de Catalunya de Slalom Gegant 
 
1953. Campió de Catalunya de Salts. 
 
1950. Comença a ajudar el Dr. Miquel Gras Artero (Pioner en el tractament dels accidents d'esquí) que és 
el que té cura de l’assistència mèdica dels accidents d’esquí a La Molina. Hi aporta un R.X. portàtil per així 
poder diagnosticar i tractar millor les lesions. 
 
1952. Des de ben aviat es preocupa d’estudiar la causa dels accidents d’esquí, i confecciona un arxiu on 
relaciona la lesió: Amb l’entorn (tipus de pista, estat de la neu, meteorologia . etc.), amb el material 
(esquís, fixacions, botes, etc.) i amb l’esquiador (sexe, edat, nivell tècnic, velocitat, etc.). El coneixement 
d’aquestes dades el portarà a realitzar estudis per tal d’intentar prevenir que l’esquiador es faci mal, la qual 
cosa és el que més l’ha preocupat i en el que més ha treballat durant tota la seva vida. Aquesta és de ben 
segur la causa per la qual li concediren la Creu de Sant Jordi i la Medalla Josep Trueta. 
 
1956. Des d’aquest any és metge de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern. 
 
1958. Davos Participa per primera vegada en un congrés de medicina d'esports d'hivern, allà es fundà la 
Societat Internacional de Medicina i Traumatologia d'Esports d'Hivern de la qual n'esdevé un membre molt 
actiu la qual cosa es certificada per una carta del Prof. Dr. Buff  President d'aquella Societat dirigida al  Dr. 
Figueras. 
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1968. La Mutual General Esportiva, per indicació de Joan Antoni Samaranch, llavors Delegat Nacional 
d’Esports, inaugura una Clínica a La Molina de la qual n’esdevé el Director Mèdic fins a primers dels 90. 
 
1977. Organitzà el 2on Congrés de la International Society for Ski Safety a Sierra Nevada (Granada). Allà 
es fundà oficialment aquella Societat (ISSS) del qual n’és nomenat Membre Electe del Board of Directors. 
 
1978. És Editor del llibre Skiing Safety II ( Uuniverity Park Press) 
 
1966. A Cortina d’Ampezzo, en un congrés de la Societat Internacional de Medicina i Traumatologia 
d’Esports d’Hivern guanya la Combinada “Ciència i Esquí” al millor treball científic i a la millor classificació 
a la cursa d’esquí que es feia entre els metges participants en el Congrés. 
 
1980. És a partir més o menys d'aquesta data que col·labora durant anys i durant tota la temporada 
d'hivern en programes de Radio i Televisió  parlant sempre de la prevenció de l'accident d'esquí. Aquest 
fet sobre tot tant continuat es pot considerar  únic arreu del món de l'esquí. 
 
1983. Des de llavors ha col·laborat en vàries ocasions amb Eduardo Roldan en els Congressos de 
Ineresqui de Sesto 1983 , Banff 1987 i St. Anton 1991, on hi presenten treballs en relació a la 
etiopatogenia de les lesions de l'esquiador i la seva prevenció. 
 
1991. Col·labora en la publicació de " l'Atles Mountain Medecine" de J. Vonntton i F. Dubas i hi escriu el 
capítol sobre  Downhill skiing accidents  
 
1991- 1994 Col·labora en la publicació Eslàlom ( Guia del Esquiador ).  sobre temes de seguretat. Director 
: Antoni Real. 
 
2002. El dia 16 de març, el Rei Joan Carles I  inaugura a La Molina una Sala Museu dedicada a la Història 
de l’Esquí a Catalunya i que porta el  nom  de Josep Maria Figueras. 
 
És anomenat President Honorífic de la societat internacional de Medicina i Traumatologia dels Esports 
d’Hivern.  
 
Assisteix com a metge de l’equip a 8 Jocs Olímpics i a 4 Campionats del Món. Deixa la Federació d’Esquí 
a primers dels 90. 
 
Ha participat quasi cada any a les curses de Veterans, i repetides vegades ha quedat Campió de 
Catalunya de la seva categoria. 
 
Ex. Membre del Comitè Mèdic de la Federació Internacional d’Esquí. 
 
Molt aficionat a la Música Clàssica i d’una manera quasi desmesurada a l’obra de Mozart, especialment a 
la Flauta Màgica, de la qual en té més de 60 versions. I un reportatge filmat que relaciona l'esqui i la Flauta 
Màgica. 
 
 
 


