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L
es estacions d’esquí de les 
comarques de Lleida han 
recuperat les xifres d’es-

quiadors prèvies a la crisi, però 
una ombra de preocupació els 
enfosqueix el futur. Es tracta 
d’una cosa que no depèn de la 
conjuntura econòmica ni d’un 
clima favorable que asseguri la 
neu sobre les pistes. El sector 
constata que la mitjana d’edat 
dels aficionats a aquest esport 
va en augment tant a Catalu-
nya com a tot Europa, i que ca-
da vegada són menys els joves 
que el practiquen. Davant una 
tendència a l’envelliment que 
pot posar en risc la continuïtat 
de les estacions a llarg termi-
ni, més de dos mil escolars es 
calcen per primera vegada uns 
esquís en el marc del programa 
Esport Blanc Escolar.

La Generalitat, la Diputació 
de Lleida i les estacions col·la-
boren en aquesta iniciativa que, 
després de cinc anys en mar-
xa, inclou per primera vegada 
aquest hivern totes les escoles 
públiques de les comarques de 
muntanya catalanes. L’Executiu 
català destina 465.000 euros a 
aquest programa, mentre que 
la corporació provincial paga 
els trasllats dels escolars. Tan-
mateix, la patronal de l’esquí 
Acem projecta anar més enllà i 
estendre-la en els pròxims anys 
a centres públics i concertats de 
tot Catalunya com a mitjà per 
establir un planter de futurs 
esquiadors.

Dels 2.050 nens i nenes que 
practiquen esquí alpí i nòrdic 

ENVELLIMENT

El sector de l’esquí constata 

amb preocupació que  

la mitjana d’edat dels 

esquiadors va en augment

REPORTATGE ESTACIONS

El ‘planter’ de les estacions d’esquí
Dos mil nens del Pirineu aprenen aquest esport a l’hivern en el marc de l’Esport Blanc Escolar || 
El sector demana estendre’l a tot Catalunya per assegurar la pròxima generació d’esquiadors

ACN

Escolars de la ZER Alta Ribagorça, el passat mes de gener a l’estació de Boí Taüll.

2050
ALUMNES DEL PIRINEU

Dels quals un total de 909 són 
alumnes de les escoles públiques 
del Pirineu de Lleida.

51
COLLEGIS PÚBLICS

A Catalunya, dels quals vint són 
de Lleida. Està previst estendre la 
iniciativa als concertats.

5
ANYS

El programa Esport Blanc Escolar 
es va iniciar fa cinc anys per afa-
vorir la pràctica de l’esquí.

DADES

dins d’aquest programa escolar, 
909 són alumnes dels vint cen-
tres públics de les comarques 
del Pirineu de Lleida. A l’Es-
port Blanc Escolar se suma una 
altra iniciativa de l’ajuntament 
de Barcelona que, des de fa tres 
anys, organitza sortides esco-
lars a la neu i té 1.300 inscrits 
aquest hivern, segons dades de 
la patronal de l’esquí.

“Si els joves no s’apunten, ens 
quedem sense esquiadors”, re-
sumeix el director de l’ACEM, 
Joaquim Alsina, que apunta que 
afavorir l’esquí local és un factor 
clau per a la continuïtat de les 
estacions del Pirineu de Lleida 
i de Catalunya. 

El motiu, explica, és que bona 
part dels esquiadors vénen a les 
pistes en sortides de cap de set-

mana i ponts festius, en viatges 
“d’entre una i tres hores” des del 
lloc de residència fins a les pis-
tes. Va afegir que la recerca de 
mercats exteriors és important, 
però no suficient: els esquiadors 
estrangers només tenen un pes 
decisiu en unes quantes desti-
nacions de neu com Andorra 
i Àustria.

Fins i tot Baqueira, on els es-

quiadors procedents de Catalu-
nya suposen al voltant d’un 24 
per cent del total davant un 30 
per cent del centre d’Espanya i 
un creixent nombre de france-
sos i britànics, col·labora en el 
programa d’Esport Blanc Esco-
lar. “És important crear una ba-
se de nous esquiadors”, valora el 
director comercial de l’estació, 
Xavier Ubeira.

“Tenim la neu 
molt a prop i era 
una pena no 
aprofitar-ho”

Laura Delgado, professora 
de l’escola Albert Vives 
de la Seu d’Urgell, creu 
que el projecte Esport 
Blanc Escolar aporta be-
neficis als alumnes com 
la pràctica d’exercici físic 
en un entorn de neu que 
millora l’equilibri i la for-
ma física i afavoreix l’ad-
quisició d’hàbits de vida 
saludables. “Tenim la neu 
molt a prop i era una pe-
na no aprofitar-ho”, opi-
na Delgado. Formar part 
d’aquest projecte també 
ajuda els alumnes a pren-
dre consciència dels seus 
propis límits i de la neces-
sitat de la constància per 
aprendre.

La professora apunta 
també que, en els mo-
ments lliures, aprofiten 
perquè els alumnes pren-
guin consciència de l’en-
torn natural en el qual 
viuen que no valoren si 
no el viuen i el trepitgen. 
El col·legi Albert Vives 
participa en el programa 
des de fa tres cursos es-
colars i aquest any tenen 
setanta-dos alumnes que 
participen.

Cadenes a la Bonaigua per la nevada  
i el vent tanca pistes en cotes altes

METEOROLOGIA NEU

Vista de Vielha coberta ahir de neu.

❘ LLEIDA ❘ Les nevades al Pirineu 
van obligar ahir a utilitzar ca-
denes per circular pel port de 
la Bonaigua (C-28) i per l’accés 
al Pla de Beret (C-142B), i forts 
vents que van arribar a supe-
rar els vuitanta quilòmetres 
per hora van fer tancar alguns 
remuntadors i pistes en cotes 
altes a les estacions de Boí Taüll 
i Espot Esquí. 

La neu va anar acompanyada 
de baixes temperatures, que van 
assolir una de mínima de dotze 

graus sota zero al pic de l’Orri, 
amb una sensació tèrmica molt 
inferior (de fins a trenta sota ze-
ro) a causa de les ratxes de vent. 
A la Val d’Aran, els carrers de 

Vielha van acumular diversos 
centímetres de neu.

Previsió de pluja i neu

Els pronòstics meteorològics 
apuntaven a la possibilitat de 
precipitacions en forma de pluja 
a les comarques del pla i de més 
neu a les de muntanya a partir 
de la tarda. Segons les previ-
sions del Servei Meteorològic 
de Catalunya (SMC), aquesta 
situació podria prolongar-se 
també demà.

MANU MOGA

SOTA ZERO

La neu, acompanyada  

de baixes temperatures,  

que van descendir fins  

als -12º al pic de l’Orri


