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31 centres del Pirineu durant 
aquesta temporada d’esquí. 

La Generalitat, que destina 
aquest any 282.600 euros a 
aquesta iniciativa, espera es-

tendre-la a les nou comarques 
de muntanya de Catalunya per 
a la campanya 2019-2020. Tan-
mateix, l’Acem demana anar 
més enllà i planteja portar-la 
a col·legis de tot el territori ca-
talà. Argumenta que, malgrat 
els esforços per buscar visitants 
estrangers, el futur del sector 
de la neu passa per impulsar el 
mercat interior.

“La gran majoria de sortides 
d’esquí es fan en un radi que no 
supera els 300 quilòmetres”, va 

indicar Alsina. Per la seua part, 
Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) prova d’atreure famílies 
a les pistes de Port Ainé i Espot 
Esquí. La primera d’aquestes ha 

obtingut aquest any la certifica-
ció com a destinació turística 
familiar, reconeixement que la 
segona ja va aconseguir l’any 
2015.

Espot Esquí celebrarà el 17 
de desembre el seu cinquantè 
aniversari, com ja ho va fer Ba-
queira Beret l’any 2014, mentre 
que Port Ainé commemorarà 
el 14 de gener els trenta anys 
de la inauguració, el 1987, amb 
un homenatge al seu fundador, 
Josep Mesegué.

ESQUÍ ANÀLISI DEL SECTOR

La inversió en la millora i el manteniment de les 
estacions d’esquí de Lleida al llarg de l’última 
dècada suma 103,9 milions d’euros i oscil·la entre 
els 3,7 milions del 2012 i els 18 milions el 2008.

La Diputació destina 400.000 euros a la promoció 
de les estacions d’esquí de Lleida, amb una 
campanya que inclou 10.000 exemplars d’una guia 
de neu i presència en mitjans i xarxes socials.

R. R.
❘ LLEIDA ❘ El sector de l’esquí mi-
ra el futur amb preocupació, al 
constatar que el nombre d’es-
quiadors amb prou feines ha va-
riat a tot Europa des de fa més 
d’una dècada i que cada vegada 
són menys els joves que s’inicien 
en la pràctica d’aquest esport. 
L’Associació Catalana d’Esta-
cions i Activitats de Muntanya 
(Acem) va fer aquesta setmana 
una crida a captar nous afici-
onats a la neu a les escoles i a 
afavorir que famílies acudeixin 
amb els nens a les pistes. Les 
estacions busquen així el relleu 
generacional després de més de 
mig segle d’història al Pirineu 
de Lleida.

“Costa molt que els joves 
s’incorporin a l’esquí, i això és 
preocupant”, va afirmar Joa-
quim Alsina, director de la pa-
tronal de l’esquí Acem, durant 
la presentació de la temporada 
dimecres a la Diputació. Una ad-
vertència que contrasta amb els 
pronòstics que apunten a assolir 
aquest hivern xifres anteriors 
a la crisi, amb la venda d’1,3 
milions de forfets. Més enllà 
d’aquesta previsió favorable a 
curt termini, Alsina va defen-
sar la necessitat d’incorporar 
nous esquiadors i facilitar que 
els aficionats puguin continuar 
calçant-se els esquís fins a edats 
avançades.

De fet, el reclutament de 
nous esquiadors a les aules ja 
fa dos anys que està en marxa. 
El programa Esport Blanc Es-
colar de la Generalitat passarà 
d’organitzar sortides d’esquí per 
a 851 alumnes de 22 escoles l’hi-
vern passat a 1.273 escolars de 

L’esquí busca assegurar el relleu generacional 
després de més de 50 anys d’història a Lleida
La majoria dels esquiadors són de mitjana edat i el sector busca ara fomentar l’afició des de les                       
escoles ||  La xifra de forfets està estancada des de fa uns deu anys a tot Europa

Nens i nenes de l’Alt Urgell, en una sortida del primer any del programa Esport Blanc Escolar, el 2014.

ZER URGELLET

ESPORT BLANC ESCOLAR

El programa preveu aquest 

any sortides a esquiar per a 

1.273 escolars de 31 escoles 

de comarques del Pirineu

TURISME FAMILIAR

Port Ainé ha obtingut la 

certificació de destinació 

turística familiar que Espot 

va aconseguir l’any passat

■ La inversió de 5,9 mili-
ons d’euros per a aquesta 
temporada s’ha traduït a 
guanyar un quilòmetre de 
pistes i arribar als 151, ai-
xí com en la renovació de 
18 canons de neu per fer-los més 
eficients i reduir el seu consum 
energètic. S’hi sumen la reforma 
de la Borda Lobato i millores en 
el sistema de reserves. Baquei-
ra Beret és l’única estació llei-

datana que augmenta el 
preu del forfet respecte a 
l’hivern anterior. L’entra-
da de dia costa 50 euros 
i l’abonament de tempo-
rada, 1.000. L’inici de la 

temporada arriba mentre l’esta-
ció treballa, de forma paral·lela, 
per desbloquejar els seus plans 
d’expansió al Pallars Sobirà 
amb un nou pla urbanístic per 
a la Peülla.

El domini esquiable més gran guanya 
1 quilòmetre de pistes i arriba als 151

■ Boí Taüll assegura que, 
quan inauguri la tempora-
da el proper 2 de desem-
bre, ho farà amb la major 
part de les pistes obertes. 
L’estació, propietat de la 
Generalitat des del 2014, ha re-
but una inversió d’1,6 milions 
d’euros del Govern, majoritàri-
ament per a millores en el siste-
ma d’innivació i trepitjaneu. S’hi 
suma un nou control d’accés de 

mans lliures mitjançant 
un forfet en format de 
targeta. 

Per la seua banda, l’em-
presa arrendatària, filial 
del grup immobiliari No-

zar, que va entregar el domini 
esquiable a la Generalitat com 
a dació en pagament, confia po-
der exercir d’aquí a tres anys, 
el 2019, l’opció de recomprar el 
complex de l’Alta Ribagorça.

Una gran part de les pistes obertes     
ja des de l’inici de la temporada

■ Les estacions de Ferrocarrils 
de la Generalitat celebraran 
durant el mes de desembre els 
50 anys de l’estació d’Espot Es-
quí i el 30 aniversari de Port 
Ainé. En cada una d’aquestes 
s’alçarà un monòlit comme-
moratiu. L’estació de Rialp ha 
aconseguit la certificació de 
turisme familiar que Espot ja 
va obtenir l’any passat. Per a la 
nova campanya, a partir del 2 

Celebracions pels 50 anys d’Espot 
Esquí i el 30 aniversari de Port Ainé

ESTACIÓ PER E

BAQUEIRA BOÍ TAÜLL SKIPALLARS


