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Zinal: 
existeix el 
forapista segur?

que es va dur a terme va deixar clar que l'arrel dels
seus maldecaps era una allau que engegués en orris
un descens plàcid. Ningú no pot oposar-se a la força
de la naturalesa, però sí, aliar-s’hi i adoptar totes les
mesures per posar-se de la seva banda. La informació
era la clau, tant del nivell de risc d'allaus com de la
forma de sortir-ne d'un si tota la prudència no ha estat
suficient per evitar-lo i cap a aquí es va enfocar la línia
d'actuació de tot l'equip de treball de Zinal.

“Avalanche Training Center”: 
simulació de rescat “in situ”
L'anàlisi va descobrir que moltes situacions s’hagues-
sin pogut evitar si els esquiadors haguessin sabut què
és el que havien de fer després de veure's sorpresos
per una allau i que són pocs els que tenen clar el pro-
tocol que cal desenvolupar en aquests casos.
Qui prepara un rescat abans del somiat descens del
qual parlàvem? A vegades ni se sap utilitzar l'emissor
de senyal de detecció. No es canvia a manera recep-
ció quan cal buscar companys enterrats. Es desconeix
l'ús adequat de la sonda, aquesta vara amb la qual es
confirma l'existència d'un cos sota la neu. I molts amb
prou feines hauran utilitzat la pala més que per cons-
truir castells de sorra a l'estiu. L'inconvenient és que,
a l'hora de l'aprenentatge d’aquesta primera presa de
contacte amb l'equip que ha de salvar vides, es pro-
dueix en el moment menys adequat, quan l'estrès és
màxim i el terror s’apodera d'un cap que hauria de rao-
nar amb molta fredor. El cas és que, quan un amic o
familiar ha quedat enterrat per la neu, el cor s'accele-
ra i l'única manera d'actuar com cal és que aquests
moviments siguin mecànics, que responguin a rutines
assajades una i una altra vegada, perquè sorgeixin de
forma fluida. Zinal, en associació amb la firma d'espe-
cialistes Mammut, ha creat en el seu domini
l’'Avalanche Training Center', una zona delimitada que
simula la situació després d'una allau, ideada exclusi-

L’estació suïssa de Zinal 
inventa el forapista segur
Es pot fer més? Existeix alguna cosa més segura? La
resposta a tot això, a la pregunta que obria el text, és
sí. L'invent és suís i el seu nom Zinal, una estació ubi-
cada a l'àrea del Valais, sense un d’aquests dominis
que competeixen per tres xifres en quilòmetres
esquiables però amb una àrea de forapista que atreia

i atrau els amants dels des-
censos més purs.
Els responsables d'aquesta

instal·lació es van veure en un dilema entre el risc del
forapista i la consciència que aquest era el 'leiv motiv'
que portava els esquiadors a desplaçar-se fins a
aquesta zona remota dels Alps, així que havien de tro-
bar una via per acabar amb el problema i apropiar-se
dels beneficis de la seva privilegiada situació. L'estudi
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existeix el 
forapista segur?

Les estacions es debaten entre el temor als accidents
que vinculin el seu nom a notícies compromeses i la
publicitat que li aporta el boca a boca de comptar amb
un forapista envejable al qual dóna accés algun dels
seus remuntadors, acompanyada de fotos de descen-
sos sobre neu pols que il·lustren més d'un catàleg. Hi
ha instal·lacions que inviten en les seves promocions al
forapista, però el nivell de compromís després no és
sempre l'idoni, encara que els esquiadors accepten la
seva responsabilitat des del moment que baixen del
telecadira i recorren els pocs o molts metres que els
separen de l'inici d’aquesta baixada somiada la nit
abans. Els 'pros' a més escalfen l'ambient amb aquests
vídeos idíl·lics en què cavalquen sobre una allau de la
qual, al final, surten pujats a les seves planxes sense
haver-se despentinat, però altres vegades les imatges
són d'helicòpters en un rescat i parlen d'imprudències
i/o de mala sort.
Les solucions, en gairebé tots els casos, es queden en
la mera prohibició, segurament perquè mai no les plan-
tegen esquiadors que saben del poder d'atracció de la
neu recent caiguda, de la sensació que provoca lliscar
per on ningú ho ha fet aquell
dia, del plaer de girar la vista
enrere i contemplar la traça.
Els mitjans per pal·liar riscos, si s'assumeix la impos-
sibilitat de convèncer tothom que només esquiï a pis-
tes, passen per la utilització d'un equip adequat que
inclouria l'emissor de senyal que, a la vegada, detecta
la que emeten els companys, la sonda i la pala, a més
de 'gadgets' variats i el popularitzat casc.

La pregunta del
mi l ió: Existeix e l

forapista segur? La
resposta universalment

acceptada és que no i s'ador-
na amb una sèrie de consells.

Primer per convèncer l'interroga-
dor que no ho practiqui i, després,

perquè si no hi ha més remei es dugui a
terme amb el màxim de mitjans de suport

possible, però l'estació suïssa de Zinal ha inven-
tat el forapista segur.

El fora pista es la principal activitat de l'estació suïssa de Zinal i compta amb totes les mesures de seguretat posibles.

Tot i tenir una tècnica perfecta, la majoria de freeriders mai no s'han vist en una situació de rescat.

Zinal: 
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Tecnologia suïssa aplica-
da a l'esquí de risc
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vament per a entrenaments amb l'assessoria de per-
sonal qualificat. L'Escola d'Enginyers de Saint Imier i la
firma Girsberger Elektronik han col·laborat també en la
creació de la primera àrea de simulació d'allaus per-
manent del món, on els
esquiadors poden aprendre
la forma de salvar la seva
vida o la dels seus companys
si es veuen sorpresos per
una allau mentre practiquen esquí forapista. Aquest
espai conté setze transmissors enterrats sota la neu
que emeten senyals com si es tractés de setze vícti-
mes sepultades per una allau a les quals cal rescatar.

El temps és clau
S'acaba de produir l'allau i el supervivent ha de con-
nectar el seu aparell de detecció ARVA en la posició
que permet rebre el senyal dels companys per desen-
terrar-los, una labor en la qual el temps és clau, ja que
superada la franja de supervivència sota la neu, tot
l'esforç serà en va. 
L'entrenament comença polsant un interruptor que
activa els emissors enterrats i inicia un compte enre-
re visible i tan cruel que al seu terme adverteix de la
mort d'aquells que encara estiguin sota l'allau.
L'objectiu és aconseguir que l'esquiador sigui més
ràpid, per la qual cosa que es pot 'ressuscitar' una i
una altra vegada les víctimes fins a aconseguir-ho. Per
evitar que la mecànica s'adapti només a la situació que
es reprodueix a l’'Avalanche Training Center', el siste-
ma permet l'ús del mètode aleatori (random), que deci-
dirà en cada pràctica el nombre de transmissors que
s'activen i escollirà múltiples variacions que compliquin

la feina. Una vegada detectat el senyal dels 'companys'
cal utilitzar la sonda per confirmar la seva presència,
per a la qual cosa s'han enterrat sota la neu objectes
de diferents textures que ensenyen quina és la verita-

ble sensació que es té quan
la vara toca un cos humà,
una altra lliçó impagable en
una veritable urgència. El
temps màxim que es conce-

deix per dur a terme el rescat és de deu minuts i el
nombre de víctimes que es pot seleccionar és d'entre
una i tres, passat aquest temps, un senyal acústic ens
advertirà que, a partir d’aquest moment, és massa
tard per salvar  ningú.
L'estació no cobra cap preu per accedir a aquests
entrenaments, convençuts els seus responsables que
l'interès passa perquè els aficionats a l’esquí forapista
que s'acosten a Zinal dominin tots aquests conceptes
de seguretat, perquè es facin addictes a aquesta des-
coneguda zona del Valais suís, que compta amb altres
estacions prou atractives pels seus quilòmetres de
pistes com Zermatt o Verbier.

Una vegada preparats, via lliure al forapista
Una vegada els clients de Zinal, sempre de forma
voluntària, tenen assimilats els conceptes i rutines que
cal utilitzar en cas d'accident, estan preparats per
accedir als descensos fora de pistes, tot i que l'esta-
ció encara va fer un pas més en la seva aposta per la
seguretat i, l'any 2000, va crear una àrea de forapista
de màxima seguretat denominada 'Garde de Bordon'.
L'afició a l'esquí més pur, el qual es practica sobre neu
recent caiguda i que ningú no ha trepitjat, és enorme a

Suïssa i la meta era que, els que es decantessin per
aquesta opció, ho fessin des de la màxima consciència
dels riscos que s'assumien.
Es tractava d'evitar accidents per imprudències, que
ningú no escollís com a dia per al seu descens el de
més risc d'allaus de l'any, que aquells que practiques-
sin forapista ho fessin equipats amb tot el que pogues-
sin necessitar en una urgència i, en definitiva,
respondre sí, a la pregunta sobre si existeix el fora-
pista segur. Habitualment, els esquiadors necessiten
un remuntador que els doni accés a la zona des d’on
iniciar el descens i aquest era el filtre que havia de per-
metre als qui gestionen Zinal decidir entre els que
estaven preparats per al que anaven a fer i els que
havien de fer marxa enrere.

Portes que s'obren 
si es disposa de transmissor de senyals
El sistema vindria a ser similar al que s’utilitza en algu-
nes estacions per donar pas als qui han adquirit un for-
fet 'sense mans' que un detector llegeix sense
necessitat de treure'l de la butxaca i que allibera el
torn que dóna accés al remuntador. En el cas del
'Garde de Bordon', aquestes portes estan situades al

Anniviers, 
el millor exemple de vall alpina
Zinal forma part de la vall d’Anniviers, un exemple
de vall alpina, poc descoberta pel turisme global i,
per tant, amb tot l’encant pels qui s’apropin a des-
cobrir-la.
La zona compta amb cinc estacions d’esquí, una
d’elles Zinal, que malgrat no estar comunicades
físicament sí que comparteixen un forfet comú.
Grimentz, St.Luc-Chandolin, Vercorin i Vissoie són
possibilitats que cal contemplar si un passa dies a
Anniviers i vol veure diferents pistes.
El transport de l’una a l’altra es pot fer en vehicle
propi o amb un autobús que fa el recorregut entre
les cinc estacions durant tot el dia per ús dels
esquiadors.
Amb aquest forfet conjunt, Anniviers ofereix 220
quilòmetres de pistes, a més de l’àrea de forapis-
ta de Zinal.
Aquesta estació és precisament la que tanca la
vall, situat el poble a 1.670 metres d’alçada i coro-
nat pel Weisshors, un 4.506 metres que et fa
conscient d’estar als Alps.
Més informació, www.myswitzerland.com i
www.zinal.ch

final del recorregut del telecadira, precisament en el
punt des d'on s'accedeix a l'àrea forapista, un espai
situat entre els 2.300 i els 3.000 metres d'alçada
amb enormes possibilitats.
Les portes, posades en marxa el 2001, reben el nom
de 'Snowadvice' i són obra de l'Escola d'Enginyers de
Saint Imier, que va apostar per al seu funcionament
per l'energia solar. L'única manera de franquejar
aquesta última barrera entre l'esquiador i l'àrea de
forapista és portar el transmissor de senyals que per-
met ser detectat en cas d'allau i, si s'ha escapat de l'a-
llau, trobar els cossos dels companys per al seu
immediat rescat.

L’'Snowadvice' detecta qui porta a sobre aquesta
eina tan preuada en un cas de màxima urgència i
denega l'accés al 'Garde de Bordon' als qui incom-
pleixen el que a Zinal s'entén com una obligació per
a qui desitgi practicar l ’esquí forapista. 
A més, les portes es bloquegen també sota consig-
na dels responsables de l'estació quan se supera el
nivell tres de risc d'allaus i uns altaveus informen als
clients en quatre idiomes diferents, així que si no
existeix el forapista segur, Zinal és el que més s’hi
assembla. !

El suïssos busquen Zinal per practicar el fora pista per les possibilitats que ofereix però també per la bellesa de l'entorn.

Les possibilitat que ofereix la Vall d'Anniviers inclouen la pràctica totalitat de modalitats d'esports d'hivern.

Pràctiques de rescat al camp d'entrenament que han cons-
truït els responsables de Zinal a les seves instal.lacions.

El millors professionals
s'han unit per crear el
primer camp d'entrena-

ments per rescats


