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❘ LLEIDA ❘ L’esquí com a matèria 
obligatòria per als alumnes de 
tercer i quart de Primària ja està 
implantat des d’aquest curs en 
tots els col·legis públics i con-
certats de les comarques del Pi-
rineu. Es tracta de seixanta cen-
tres educatius (tretze escoles de 
zones rurals, 37 centres públics 
i deu de concertats). Aquest sisè 
any d’implantació del projecte 
Esport Blanc Escolar, s’han in-
corporat una desena de centres 
concertats, dels quals tres són 
de les comarques lleidatanes de 
l’Alt Urgell (La Salle), el Pallars 
Jussà (Maria Immaculada) i el 
Solsonès (Arrels I). 

E l  programa benef ic ia-
rà aquest any 2.481 alumnes 
(1.337 de tercer i 1.144 de quart 
de Primària). L’Esport Blanc Es-
colar s’inclou en l’horari lectiu i 
està integrat a l’àrea d’educació 
física. Com a novetat en aquesta 
edició s’ha ampliat el nombre de 
sessions de Graduació de neu, 
per als alumnes de quart que 
finalitzen la seua participació en 
el programa i posen en pràctica 
el que han après durant els dos 
cursos en una trobada lúdica i 
competitiva. 

Reconeixement

El primer encontre es va dur a 
terme a la Molina i l’any passat 
a Baqueira Beret, però aquest 
any es podria celebrar en un al-
tre complex que encara no s’ha 
precisat. S’ha de destacar que 
la Graduació de neu ha estat 

reconeguda per la Federació 
Internacional d’Esquí (FIS) a 
través dels premis Snowkids 
Award, amb el quart premi per 
fomentar els esports d’hivern 
entre els estudiants.

Esport Blanc Escolar és un 
programa multidisciplinari que 
consta de vuit sessions de gener 
a març amb pràctiques d’esquí 
alpí, nòrdic i snowboard. 

Quant a la coordinació, cor-
respon a un tècnic de la Federa-
ció Catalana d’Esports d’Hivern 

i un responsable de cada Consell 
Esportiu. En algun cas, com els 
centres de la comarca del Ber-
guedà, tenen la possibilitat de 
compactar algunes sessions 
per evitar la pèrdua de temps 
en desplaçaments. 

El programa Esport Blanc Es-
colar té per objectiu impulsar la 
iniciació i el coneixement dels 
esports d’hivern en les diferents 
modalitats entre la població in-
fantil, amb un especial accent en 
les comarques de muntanya, i 

donar a conèixer el territori. La 
iniciativa ha d’ajudar a tenir un 
planter d’esquiadors que en un 
futur podran competir i ser un 
referent en el camp esportiu. 

La iniciativa està impulsa-
da per la secretaria general de 
l’Esport i el departament d’Edu-
cació i compta amb la col·labo-
ració de la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern, els consells 
esportius comarcals, les estaci-
ons d’esquí, el Conselh Generau 
d’Aran i la Diputació.

Un grup d’escolars, ahir a la zona de debutants de l’estació de Port Ainé.

PORT AINÉ

METEOROLOGIA FRED

L’esquí ja és assignatura en tots els col·legis 
públics i concertats del Pirineu
És obligatori en seixanta escoles de les comarques de muntanya i se’n beneficien 2.481 alumnes de 
tercer i quart de Primària || Sisè any d’Esport Blanc Escolar, que forma en alpí, nòrdic i ‘snowboard’

SEGRE TÀRREGA AMADO FORROLLA

Fonts gelades i precaució davant del fred ■ Les tem-
peratures van vorejar ahir els set graus sota zero a les 
comarques del pla de Lleida. A Tàrrega es va regis-
trar una mínima de cinc graus negatius que va gelar 

l’aigua d’una font de la plaça del Pati. També a Lleida, 
els operaris municipals van llançar sal als carrers per 
evitar la formació de gel a les calçades. A Lleida ciutat, 
la temperatura va baixar fins als 5,8 graus negatius 

i a Vilanova de Segrià van arribar fins als 7,5 graus 
sota zero. Les ratxes de vent es van concentrar a les 
comarques del Pirineu i van obligar a tancar les cotes 
altes de les estacions d’esquí.

LES CLAUS

Temperatures
❚ Les temperatures van ser ahir 
molt gèlides a les comarques 
del pla de Lleida. A Oliola, la 
mínima va ser de 10 graus ne-
gatius i a Vielha es van registrar 
8 graus negatius. Ahir la tem-
peratura màxima va ser baixa i 
el fred va predominar a Lleida, 
especialment a primera hora 
del matí, quan els termòmetres 
no superaven els quatre graus 
negatius.

Vent
❚ El vent seguirà bufant avui 
amb ratxes superiors als 75 
km/h en cotes altes del Pirineu. 
Ahir l’estació d’Espot, a 2.500 
metres, resgistro ratxes de fins 
a 78,5 quilòmetres per hora.

Estacions
❚ El temporal de fred i vent tam-
bé va provocar que les estaci-
ons d’esquí haguessin de tan-
car les zones altes. Boí Taüll va 
obrir parcialment la part baixa 
del complex. Igual que Espot i 
Port Ainé, que van tancar les co-
tes altes al registrar-se ratxes de 
fins a 90 km/h.

Previsió
❚ A partir d’avui, la previsió del 
Servei Meteorològic apunta a 
menys vent i les temperatures 
es recuperaran.


