
02

✒ Lluís Pedrerol Lluís Pedrerol i Verbier/Bagnes Tourisme�

Viatges

Verbier
Un paradís inquiet

Verbier es troba a la regió de Val de Bagnes dins el

Valais suís francòfon. La comuna de Bagnes és la més

amplia de Suïssa, amb una superfície de 296 km2,

equivalent al cantó de Ginebra. Un terç del seu territo-

ri està compost de terres i boscos, més dos terços

de roca i glaç, dels quals unes 20.00 hectàrees són

inexplotables.

La seva orientació geogràfica fa que la vila tingui mol-

tes hores de sol, la qual cosa sembla traduir-se en el

càlid acolliment que els seus habitants i la vida de

Verbier dispensa als seus visitants. L’agitació del

carrer principal és pròpia d’un port mediterrani; les

botigues plenes d’articles tècnics i curiositats per a la

neu, sense oblidar l’última moda de la vestimenta de

neu, fan que no comprar sigui impossible; carrers pels

quals podem trobar molts restaurants per passar una

inoblidable setmana gastronòmica a la neu.

Tot això contrasta amb la tranquil·litat que es respira

dins de les cases i els carrers secundaris, i en

aquests sí que es reflecteix part de l’imaginari de relax

i tranquil·litat que tenim a propòsit del ritme de vida a

les cabanes i pastures suïsses. Tant la marxa com la

tranquil·litat es viuen a les pistes: podem apartar-nos

fins a racons nevats on només veurem les nostres tra-

ces, però també podem participar dels esdeveniments

d’una de les estacions més dinàmiques dels Alps,

aleshores millor estar en bona forma física.

Moments històrics de l’estació
1910: arriben els primers esquiadors a la Val de

Bagnes. Verbier no és altra cosa que camps de pastura.

1911: la canongia, amb algunes habitacions, acull els

visitants ocasionals a la vall.

1925: els primers esquiadors es llancen pels pendents

de Verbier, als quals accedeixen caminant des de

Sembrancher.

1933: Marcel Michellod funda l’Escola Suïssa d’Esquí.

S’obre l’Sport Hotel.

1937: fundació de la Societat pel Desenvolupament de

Verbier.

1945: l’estació compte amb 27 habitants i acull 2.500

visitants.

1946: instal·lació del “Funiluge”, l’avantpassat dels

nostres remuntadors mecànics. Un motor de gasolina

movia un cable que arrossegava un trineu gegant per

recórrer 200 m.

1947: instal·lació del primer telesquí a Verbier, de

250 m de llargada.

1950: mitjançant un telecadira es connecta Verbier-

estació amb la Croix-des-Ruinettes. Amb l’èxit

d’aquest remuntador comença el creixement turístic

de Verbier.

1957-61: construcció dels telefèrics d’Attelas, Mont

Gelée i Tortin

1975: unió per cable de Le Chable i Verbier

1983: inauguració dels telefèrics de Tortin-Gentianes-

Mont Fort

1994: el “Funispace” connecta els espais de Ruinettes

i d’Attelas. Telefèric amb cabines per 30 places i una

capacitat de 2.000 pers./hora

1998: nou telecabina de Tortin-Chassoure

Des d’aleshores no s’ha posat en marxa cap nou

telefèric o telecabina, ja que s’està treballant en la

modernització o remodelació de les instal·lacions més

velles.



L’estació en xifres
El 1951 van ser remuntades mig milió de persones, el

1975 ho foren 6 milions per comptar uns 12 milions

l’any 1999.

Dels tres empleats al 1951 passem als més de 300

actuals.

De les 400 pers./hora de 1950, creix a les 18.000

pers/hora de 1975, per arribar a les 42.000

pers./hora l’any 1999.

Si al 1950 hi pernoctaven 10.000 persones l’any,

enguany ho fan més d’un milió.

Esdeveniments
Verbier és una de les estacions més dinàmiques dels

Alps. Sembla que els esdeveniments no s’aturin mai,

per això aquests marquen el tarannà de l’estació, ja

sigui en forma de curses, festivals, concursos o exhi-

bicions. Es el motiu pel qual any rere any retrobem

motius especials per tornar a Verbier.

X O’Neill Xtreme- 18 al 20/3/2005

És el més conegut internacionalment. Els qui seguiu

els articles de la nostra revista segur que no heu obli-

dat les imatges d’aquesta espectacular competició de

forapista (a l’Esports d’Hivern núm. 1/2005), als

altres, us convidem a fer-li una ullada a l’article que

vam publicar.

Els qui vulgueu seguir més de prop l’esdeveniment no

deixeu de visitar www.xtremeverbier.com

24 Hores de Freeride amb Dominique Perret

29 i 30/1/2005

Equips de quatre acumulen durant 24 hores, un

màxim de quilòmetres en forma de descens de pistes,

que convertits en francs, seran portats a la Fundació

Théodora, on els pallassos visiten els infants més

necessitats.

Verbier Ride - 5 al 9/3/2005

Aquesta competició, una de les més importants

d’Europa, acull l’elit mundial de l’esquí lliure en les dis-

ciplines de big mountain, freeride, skier-x i big air.

www.verbierride.com

King of the Mountain - 26 i 27/2/2005

Els millors especialistes d’estil lliure i surf de neu és

reuniran a La Chaux.

Carlsberg High Five - 2/4/2005

Cinc competicions, obertes als aficionats, on tindrem

l’ocasió de comparar el nostre nivell amb el dels gras

campions. Practicants de tots els nivells d’esquí, surf

de neu i telemarc es retroben plegats a les pistes.

Tant pels espectadors que assisteixen a les demostra-

cions com pels participants, l’ambient de festa fa que

sigui un esdeveniment força divertit. 

www.carlsberghighfive.com 

Patrulla de les glaceres

Cursa d’esquí alpinisme que uneix Zermatt amb

Verbier per la categoria més forta i Arolla a Verbier

per l’altra. Mítica per les seves característiques de

8.000 m de desnivell acumulat i 53 km de distància,

sumats al perfil del seu itinerari, la cursa reuneix cada

2 anys més de 300 patrulles d’arreu. www.pdg.ch

XSpeedski Verbier/Nendaz/Mont-Fort 2005

9 al 17/4/2005

Espectacular cursa per la glacera de Mont Fort. Els

F1 de la neu a 200 km/h. www.swiss-kl.ch 

Última sessió - 23 i 24/4/2005

És la possibilitat final de trobar els amics de la neu

quan s’acaba la temporada i la neu fon. Consisteix a

animar les pistes de manera especial per a l’ocasió

(big air, water slide contest, tests de materials) i a

l’estació (música, DJ’s als bars, etc.).

Verbier Festival & Academy

del 22 de juliol al 7 d’agost 2005 

Creat l’any 1994 es va concebre per delectar els

amants de la música clàssica i oferir als artistes,

músics consagrats o joves talents una comunitat

d’intercanvis creatius. Des d’aleshores han passat pel

festival artistes reconeguts com Barbara Hendricks,

Isaac Stern, Zubin Meta, etc (www.verbierfestival.com)

A l’estiu, a banda d’aquest festival cal destacar el

Gran Concurs Hípic Oficial, el Saló de 4x4 i la Grand

Raid Cristalp Verbier – Grimentza: cursa de bicicleta

de muntanya que travessa 6 valls, recorre 131 km,

acumula 4.700 m de desnivell i puja fins a un cim de

2.792 m, sens dubte una cursa per a la qual cal estar

molt preparat. www.grand-raid-cristalp.ch

(21/8/2005).

Guia de l’estació

Verbier (1.500 m) una de les estacions més recone-

gudes avui en dia, es troba al cor d’un dels espais

esquiables més grans del món, conegut com les 4

Valls, presenta un total de 410 km de pistes per 95

remuntadors. Les pistes connecten les zones de

Verbier, la Tzoumaz (1.500 m), Nendaz (1.400 m),

Veysonnaz (1.400 m) i també les de la Val de Bagnes

i Entremont. La fita màxima es troba els 3.300 m de

la glacera de Mont-Fort, des d’on gaudim d’una excep-

cional vista de les muntanyes més altes i singulars

dels Alps (el Mont Blanc, el Matterhorn, i fins quasi

quaranta cims entre 3.000 i més de 4.000 m), Per

això, aquest quasi il·limitat domini és especialment

propici per lliscar sobre la neu amb el que sigui i molt

especialment per la pràctica del forapista. Les

següents indicacions les donem suposant que us allot-

geu a Verbier. Si recórrer totes les variants d’una

estació alpina és difícil, a Verbier un esquiador expert

necessita uns quants dies.

Avançats
Deixant de costat els aventurers que intentin desco-

brir l’estació, la nostra experiència ens indica que el

millor és quedar-se a la banda de Verbier. Les pistes

encarades majoritàriament a l’oest – sud-oest tenen

més estona de sol, estan ben trepitjades i els descen-

sos de més de 1.000 m de desnivell ens garanteixen

la sensació que les pistes no s’acaben mai. Hi ha dues

zones ben diferenciades. Attelas (2.727 m), des d’on

podem aprofitar per fer l’extensió als dos divertits

telecadires del Llac de Vaux; l’altra s’anomena La

Chaux i arriba fins al Col de Gentianes (2.950 m), des

d’on veurem el vessant nord del Bec de Rosses

(3.222 m), mític cim de l’Oneill Xtrem. No deixeu de

pujar al Mont-Fort, prendre les fotos pertinents i bai-

xar amb telefèric. De La Chaux al Col de Gentianes

pujarem pel modern 3 Jumbo per descendir per una

llarga i variada pista vermella. El restaurant de La

Chaux i la cabana de Mont-Fort són dos excepcionals

llocs on fer un bon àpat i també per dormir en el

segon.

Experts i forapistes
Com tot Verbier és un immens forapista, més que pis-

tes negres o difícils, us proposem que feu dos itinera-

ris d’alta muntanya que l’estació acostuma a tenir

marcats amb estaques, i que amb una mica de prepa-

ració i bona innivació són força assequibles. Per anar

al primer haurem d’arribar a Siviez (1.730 m). Un cop

a Siviez hem de pujar pel telesquí de Greppon Blanc 1

fins al cim de Greppon Blanc (2.700 m) i descendir

per l’itinerari de L’Eteygeon (1.400 m de desnivell).

Des d’aquí veiem el riu i la carretera al final de la vall,

però no les entranyables cabanes de fusta de les alde-

es que travessarem esquiant, lloc on s’acabarà la nos-

tra baixada. Com tornarem? Cap problema! Al final de

l’itinerari un autobús ens portarà cada mitja hora fins

al telecadira de les Masses (1.515 m), i per tal que

l’espera no sigui pesada, unes taules de fusta i una

rulot ben farcida de beguda i menjar ens permetran

comentar el descens mentre omplim la panxa. Si quan

descendiu mireu al nord de la vall us trobareu amb

l’embassament de Grande Dixence, també conegut

com Llac de Dix a 2.364 m d’alçada, és el més alt

d’Europa tret d’un de sorra a Rússia. D’aquí surt l’elec-

tricitat de bona part del Valais.

L’altra itinerari és el conegut com Vallon d’Arbi i la

seva variant del Col de Mines que ens porta sobre

mateix de Verbier. Si la sort ens acompanya i podem

pujar el telefèric del Mont-Gelé (3.023 m) tindrem per

davant un desnivell de 1.500 m fins a Le Tzoumaz. A

meitat del descens les roques deixen lloc al bosc i les

cabanes, és el moment de veure algun animal, ja que a

Presa de la Grande

Dixence a 2.364 m.�

Cal no tornar

sense aturar-se a

les cabanes.

�

A Verbier, les pistes i el

poble s'ajunten.�
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poc a poc es transforma en un descens idíl·lic i tran-

quil. Esmentat el telefèric del Mont-Gelé, us recoma-

nem que aprofiteu el primer moment que el trobeu

obert, ni que sigui per contemplar la vista, ja que el

vent i les plaques de gel obliguen a tancar-lo bona part

de la temporada.

Pista estrella
Si busquem una pista llarga, amb la millor neu i emo-

cions fortes, entre els 2.050 m de Tortin i els 3.300

m de Mont-Fort en tindreu prou. A cavall entre una

pista i un itinerari de muntanya, té la particularitat de

mantenir un pendent quasi constant durant els 1.280

m de desnivell. Situada al centre de les quatre valls,

encarada al nord, hi accedim pels espectaculars

telefèrics del Col de Gentianes i Mont-Fort. El primer

tram, just on s’esdevé la cursa de quilòmetre llançat

de Verbier, està marcat com a negre, el segon com a

vermell i el llarg tram final com a itinerari forapista.

Quedar-se en aquest indret tot un dia fent baixades

per les diverses variants del telefèric no és cap pro-

blema, ja que a més de les moltes possibilitats a

banda i banda de la baixada, a Tortin hi ha un magnífic

restaurant amb terrassa on serveixen plats típics de

la regió, bons entrepans pels qui no volen deixar de

lliscar, i si per mala sort fes falta, un bon ambulatori.

Un consell, si us agraden les banyeres aneu després

d’uns quants dies de les últimes nevades, sembla que

no s’acaben mai. Si la vostra obsessió és la neu sense

trepitjar i neva, aneu-hi de seguida.

L’altra manera d’arribar a Tortin, una mica més com-

plexa, es fer-ho per l’itinerari d’alta muntanya que

passa pel Mont Gelé (3.023 m), provenint des de la

cabana de Mont-Fort.

Surf i nous lliscaments
Parcs de surf a La Chaux i Thyon 2000.

Esquí de fons
Circuit de 4 km al costat del centre esportiu, més un

circuit de 5 km a 2.200 m (zona Ruinettes-La Chaux).

A més de comptar amb els més de 45 km de pistes a

la Vall de Bagnes.

Altres 
Sembla que a Verbier cap activitat sigui impossible de

practicar. Podeu aprofitar els guies d’alta muntanya

per fer heliesquí, esquí de muntanya, raquetes de neu

i escalada en gel. O bé fer un vol biplaça o curs tant

de ala de pendent com d’ala delta. 

La pista de gel acull sessions de patinatge, partits

d’hoquei gel i cursos de l’escola internacional d’hoquei

de Verbier. Al vespre és divertit conèixer el cúrling

fent una partida en alguna de les seves 6 pistes.

Es molt engrescador agafar el trineu i passar una

estona a la pista abalisada per trineus de Savoleyres-

Tzoumaz, de 10 km de recorregut.

I si hi aneu a l’estiu el golf, l’equitació i els elements

aigua, aire i terra, no us deixaran estar parats.

Canoes, ràfting, flotadors, hidroplà, hidrotrineu, ala de

pendent, rap-jump, escalada, espeleologia, esquaix,

tennis, parc d’aventures de Medran amb escalada en

pista coberta i, per si no en tenim prou, compte amb

uns 200 km d’itineraris abalisats per bicicleta de mun-

tanya i 400 km de camins per passejada

La nit a Verbier
Amb diferència es tracta d’una de les estacions amb

més ambient nocturn de Suïssa. Tot i que sorprenent-

ment els carrers semblen tranquils, els pubs, bars i

discoteques estan oberts fins a altes hores de la mati-

nada. 

La qualitat de la neu a Verbier 

acostuma a ser immillorable.�

El nostre equip preparat

per descobrir l'estació.�

Les vistes de l'estació

poden ser espectacu-

lars mentre s'hi puja.
�

El tren, segurament el

transport més comfortable

per arribar a Verbier.
�

Guia pràctica
Informació d’interès

Si ja us trobeu a Verbier busqueu el verbier.info, diari

local amb tots els esdeveniments del moment.

Verbier cultural
Aquells qui vulguin endinsar-se en la història de Val de

Bagnes i les seves tradicions ancestrals poden visitar

els museus temàtics dels quals destaquem una forja

del segle XIX, el molí i la serradora de Sarreyer, el

Museu de les Glaceres, així com els diferents esta-

bles alpins i les habitacions del pastors.

Hotels i infrastructura hostalera
1 de 5*, 6 de 4*, 14 de 3*, 1 de 2*, 2 pensions, 

1 alberg de joves, 1 cabana, 5 dortoir.

Restaurants
45 restaurants; 10 cabanes o restaurants en alçada;

15 bars, pubs i discoteques; 1 cinema.

Nombrosos restaurants amb una gastronomia de

qualitat i les varietats més típiques: terroir, raclet,

creps, fondue permeten gaudir de tota la gastronomia

típica del país. 

Accés:
ALGUNES DISTÀNCIES: a la Jonquera 693 km, a

Ginebra 170 km, a Martigny 26 km, a Milà 270 km, a

Zuric 300 km

PER CARRETERA: Autopista fins a Martigny, després

carretera del Grand-St-Bernard fins a Sembrancher,

per agafar la carretera de la Vall de Bagnes fins a Le

Chable i la de pujada a Verbier.

AMB TREN: El millor és agafar el tren Pau Casals fins

a Ginebra, on farem transbord al tren suís que ens

porta a Martigny. Des de Martigny prendrem el

Grans-St-Bernard fins a Le Chable. Arribarem a

Verbier per bus o telecabina. Visiteu www.renfe.com,

www.elipsos.com. www.ffs.ch 

AMB AVIÓ: Aeroports intercontinentals de Ginebra-

Cointrin o de Zuric-Kloten.

Domini alpí
40 km de pistes i 95 remuntadors

Verbier- Pistes: 21 blaves amb 49 km; 31 vermelles

amb 49 km; 5 negres amb 7 km; 9 itineraris amb 30

km; 4 itineraris d’alta muntanya amb 15 km.

4 Valls- Pistes: 35 blaves amb 135 km; 55 vermelles

amb 170 km; 10 negres amb 26 km; 14 itineraris

amb 30 km; 4 itineraris d’alta muntanya amb 25 km.

Forfet
Verbier- Per les zones de Verbier, Savoleyeres/La

Tzoumaz, Bruson.

4 Valls-Mont-Fort- Verbier, Savoleyres/La Tzoumaz,

Bruson, Mont-Fort, Nendaz, Veysonnaz, Thyon/Les

Collons, Super-St-Bemard, La Fouly/Val Ferret,

Vidchères/Liddes, Champex. (Alguns amb suplement)

Informació internet
Estació: www.verbier.ch

Turisme Verbier/Bagnes: www.verbier.ch;

info@verbier.ch 

Turisme Valais: www.valaistourism.ch 

Turisme La Tzoumaz: www.latzoumaz.ch 

Allotjament: www.verbier.ch

Escoles: www.adrenaline-verbier.com,

www.snowschool.ch 

Centre d’esports: www.verbier-sport.ch 

Guies: www.alpine-guiding.com 

Activitats: www.maisondusport.com

Parcs de surf: www.mysnowpark.ch 

Golf: www.verbiergolf.com

Cims a l’estiu: www.televerbier.ch

Apunt especial: El tren
Què millor que viatjar sense adonar-nos. Contemplant

els paisatges i dormint mentre somiem com seran les

pistes on ens trobarem passada la nit. Aquesta opció

és fàcil de gaudir si triem com a mitjà de transport el

tren. Sortir de la feina, carregar les maletes i els

esquís al tren i a l’endemà després d’una bona dutxa i

un bon esmorzar, estar esquiant a Verbier, és una

experiència única que no s’oblida fàcilment.

El normal es desitjar que torni a haver-hi un cap de

setmana llarg, ja que a partir del tercer dia de festa

anar a Verbier s’imposa a moltes alternatives.

Projectes
Durant els propers cinc anys s’ha previst la millora de

diverses instal·lacions i zones de l’estació. Destaquem

el telecabina de Ruinettes-La Chaux i la nova connexió

a l’àrea de Bruson per telecabina, el que farà encara

més gran el domini de neu. 

Infants
A banda de disposar del tapis roulant més gran de

Suïssa a la zona de Les Esserts, s’instal·laran de nous

i es crearà a La Chaux un espai especial on els infants

trobaran tots els jocs de neu possibles. �

Agraïments:
Roba cedida per The North Face: Anorak Vortex Aclimate i

Pantalons Women's Ovation Pant amb l'última tecnologia HyVent

2 capes. 

Material dur Atomic: Esquís m:ex puls-ti, amb base de grafit i pul-

sers de titani; fixacions Neox 614.


