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De fet, la vall del Guissane ha estat des de la

prehistòria via de pas cap a l’Isère i la Savoia.

Després dels primers colonitzadors d’aquestes mun-

tanyes, els pobles de caçadors i de pescadors celtico-

ligurs, trobem nombroses traces d’ocupació de les

legions romanes, le quals van passar moltes vegades

cap a la Gàl·lia per aquests collats alpins. Els matei-

xos romans construïren la ruta que pujava el Lauteret

-popularitzat avui pel Tour de França- des de la vall

del Guissane per arribar a la serralada d’Emparis. En

aquesta època ja explotaren Le Monêtier les Bains

per les seves fonts d’aigua calenta, esdevenint una

estació de cures. Com totes les regions d’Europa, la

vall veu passar els visigots, francs i llombards.

Lligada al Delfinat, serà al voltant de Briançon, el

Gran Ecarton, que s’articulà la vida medieval rica en

esdeveniments i seu de fires cèlebres conegudes tant

a la Provença com a la Llombardia.

L’Edat Mitjana va deixar també traces de vida a tota

la vall, de manera assenyalada a través de l’art

sagrat, omnipresent a les capelles que decoren els

seus tretze pobles o aldees. 

El respecte al Medi Ambient

és tan natural com 

el fet de badallar 

quan es té son

Des del segle XV fins al XX és una de les poques valls

alpines que gaudeix d’una petita activitat industrial.

D’aquest desenvolupament encara podem veure vesti-

gis en algunes concessions mineres de carbó. La

Revolució Francesa va tenir poca repercussió sobre

els Alts Alps, tenint lloc grans progressos en l’agri-

cultura. Més tard, la Restauració i el Segon Imperi

van ser períodes d’important desenvolupament, fins a

la I Guerra Mundial, la qual, juntament amb l’èxode a

les grans ciutats, reduí la població del departament .

Neix el turisme
Al segle XIX apareix el turisme com a tal, amb motiu

de la dèria social per l’alpinisme. És aquest primer

esport de muntanya el que ha obert la via a totes les

altres formes de turisme, el conjunt de les quals por-

taran a desenvolupar les comunicacions per tren i les

carreteres.

La II Guerra Mundial colpí tot el departament, encara

que no va impedir la construcció al 1941 del telefèric

de Chantemerle, el qual encara transporta els esquia-

dors fins a una alçada de 2.491 m. Al seu temps, va

ser el més llarg d’Europa. Moment d’inici de la indús-

tria turística i especialment de l’esquí alpí, les noves

propostes permetran al departament dels Alts Alps

refermar-se com a precursor del sector. Caldrà arri-

bar a la fi del conflicte per tenir una percepció real del

desenvolupament del turisme lligat als esports

d’hivern.

Des d’aleshores, cal destacar les següents dates. En

el 1948 Monêtier les Bains inaugura el seu primer
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telesquí, de fusta, Le Charvet. De 1957 és la cons-

trucció del telecabina de l’Aravet, el qual permet la

unió dels dominis de Chantemerle (Serre Chevalier

1.350) i Villeneuve (Serre Chevalier 1.400). El 1960,

els responsables del departament es comprometen a

dur a terme una política d’equipaments turístics.

Estableixen un pla per censar els indrets amb neu

(pla de neu) i les seves possibilitats d’adequació,

demostrant que el departament dels Alts Alps pot

situar-se dins dels primers destins per practicar

l’esquí alpí. D'ençà, promotors privats comencen a

desenvolupar nombroses estacions als Alts Alps,

d’entre les quals cal incloure Serre Chevalier. Dues

dècades més tard, l’augment del nivell general d’esquí

fa que els esquiadors busquin dominis esquiables

més amplis. L’any 1984, per respondre a la creixent

demanda, la comuna de Monêtier les Bains uneix el

seu domini esquiable als de Villeneuve i Chantemerle,

donant naixement al Grand Serre Che. 

Als espais Eagle Free, els freeriders

i freestylers poden practicar els

seus trucs amb tota tranquil·litat

És a dir, 225 quilòmetres de pistes. Per fi, el 1990

la comuna de Briançon també s’uneix a aquestes

tres, mitjançant el telecabina del Prorel, moment en

què el domini de Grand Serre Che assoleix els 250

km de pistes que ofereix avui en dia.

Guia per a l'esquiador
La temporada sol començar a mitjan de novembre i

s’acaba a finals del mes d’abril. Per a aquells que

es dediquen a recórrer l'estació de banda a banda, i

donat que 250 km de pistes i forapistes no es fan

en dos dies, us explicarem la manera d'aprofitar el

temps durant quatre dies, que si no donen per fer-

ho tot, sí que ens permeten una impressió àmplia

dels secrets de l'estació. Pel que hem pogut esbri-

nar, l'estació està pendent de ser privatitzada,

acció que segons els professionals del sector obrirà

les portes a la modernització i adequació d'aquelles

instal·lacions i serveis que ja han quedat obsolets.

Sobretot la velocitat de la majoria de telecadires i

la seva freqüent tendència a recórrer l’estació en

línia horitzontal. Tampoc se'ns ha d'escapar que

també portarà importants modificacions al sector

immobiliari i hostaler, però no avancem esdeveni-

ments.

Els dominis de Grand Serre Che

totalitzen 250 km de pistes, sobre

una superfície de 4.445 hectàrees

Infants
Tot i que l’estació té quatre espais marcats al plà-

nol i arranjats amb tot el que cal per l’aprenentatge

i diversió dels infants, nosaltres n’afegirem tres

més. Els espais 'kids', tots ells amb petits remunta-

dors i pistes per trineus, delimitats i segurs, són la

opció més confortable per a aquells qui viatgen amb

nens. Ubicats dins de les viles trobem Monêtier,

Villeneuve i Champ de Mars (Briançon); en alçada

Pra Long 1.624 m i Le Fréjus 2.100 m. Dins la

zona de serveis de Serre Ratier

-just al sortir del primer telefèric construït a l’esta-

ció- els remuntadors de Pre-ratier. 

Per poc que poguem, paga la pena fer l’esforç de

portar els infants fins aquí dalt, ja que els serveis

són  magnífics, ho passen d’allò més bé amb el

telefèric i el suau pendent de les dues baixades per-

met fer importants avanços. Com a opció fàcil i útil

pels dies de mal temps queda el remuntador Bez al

petit poble del mateix nom sobre Villeneuve. 

Totes les escoles proposen als infants de 3 a 5

anys l’accés als jardins de neu, on podran iniciar-se

a la pràctica de l’esquí de manera lúdica i pedagògi-

ca, d’1 a 5 hores per dia. Dels 7 als 11 anys, s’ha

engegat un nou concepte d’escola que proposa la

iniciació en els diferents esports de lliscament i

muntanya: surf de neu, telemarc, patinatge, l’esquí

jòring i raquetes de neu. A més a més de les dife-

rents estructures que acullen els infants, els

Comitès d’Animació proposen nombroses activitats

de franc, com estades, espectacles, activitats de

maquillatge i festes, jocs, escalada en rocòdrom. El

Toupidek, nom que rep l’activitat en què una masco-

ta s’encarrega d’acollir els infants de 6 a 14 anys, a

Serre Chevalier 1500, ho fa en règim de pensió

completa, amb activitats especials i el material

necessari per desenvolupar-les.

Per a experts i avançats
Tant per a uns com per als altres, el millor és

començar fent un dels dos itineraris Grand Serre

Che que proposa l'estació. Amb no més de tres o

quatre hores és la millor manera de recórrer l'esta-

ció de punta a punta. De tenir coneixement directe

de l'estat d'innivació de les pistes i poder decidir

per nosaltres mateixos on podrem fer la millor

esquiada. Corren en sentit invers, de sud (Briançon)

a nord (Monêtier), o a l'inrevés. Com ja hem dit, cal

aprofitar el servei de llançadores (navettes) per no

preocupar-se d'on acabem l'esquiada, cada vint

minuts fan el recorregut Prorel (Briançon) a Pré

Chabert (Monêtier). Cal destacar que el tret princi-

pal de l'itinerari Briançon-Monêtier consisteix a

carenar l'estació passant d'un vessant a l'altre per

les cotes més altes de l'estació: Prorel 2.566 m,

Clot Gauthier 2.589 m, Tête de la Balme 2.625 m i

La Cucumelle 2.689 m. Encara que deixa de banda

els pics de Serre Chevalier 2.491 i de l'Yret 2.830

m. Si el dia és assolellat i anem amb temps, no

costa res refer l'itinerari i passar pels sis cims en

un sol dia. Una bona manera d'acabar aquest dia,

suposa agafar el banyador i prendre uns banys d'ai-

gües termals a Monêtier, punt final de l'itinerari.

L'altre itinerari és quelcom diferent. S’oblida de la

majoria de cims i cotes altes, centrant-se en el pas

dels quatre nuclis. Segur que no ens equivoquem si

diem que el millor d'aquest itinerari són la primera

baixada llarga (pels Vallons de la Cucumelle, desni-

vell de 1.100 m), al mig de la qual trobarem l’enci-

sador Village de Fréjus, i la baixada final que porta a

Briançon, des d'on gaudirem d'una espectacular

vista dels contraforts de la muralla de la vila antiga.

La totalitat del domini és accessible sense que faci

falta treure’s les botes.

Forapistes i pista estrella
Aquesta vegada ajuntem la pista estrella als fora-

pistes perquè no es tracta d’una pista concreta,

sinó d’un element que s’estén per tota l’estació. Les

dues estrelles de Serre Che són el bosc i La

Montagnole. Boscat per superbs avets centenaris,

a tota l’estació hi ha multitud de pales obertes i

amples, pistes amb infinits recorreguts pel mig del

bosc, molt esportius i extremament variats: des

dels grans camps de neu del cim, passem d’unes

pistes a les altres, les quals no paren de perdre's

per dins el bosc, fent-se cada cop més íntimes, on

tothom troba el seu camí o la seva sort.

Hem triat el bosc per la dificultat que hi ha per tro-

bar estacions amb una extensió tant àmplia d’avets.

L’avantatge d’aquest tipus de bosc respecte als de

pins és la distància de separació entre les soques

dels arbres i la poca acumulació de branques i

matolls que hi ha. És el que s’anomena bosc net.

Aquests trets donen la mida justa per descendir

entre els arbres sense aturar-se i a altes velocitats,

amb la certesa que no toparem amb branques a

cada gir. Exceptuant la zona natural protegida al

nord-est de Briançon, la resta de bosc és fàcilment

esquiable, sense que molts cops s’hagi de ser un

gran expert. Dos bons llocs pels qui hagin de pro-

var-ho per primera vegada són el telecadira

d’Aiguilletée, el telesquí d’Orée du Bois, amb des-

censos de bosc per les dues bandes. 

La Montagnole. És el forapista per excel·lència.

Comença sota el pic de l’Yret (2.830 m) i arriba

fins a Monêtier, per l’estreta vall de Tabuc, en total

1.250 m de desnivell. La gran pala inicial permet

admirar les neus i els gels de la glacera Col de

Monêtier i Montagne des Agneux, així com fer den-

tetes amb les traces d’aquells esquiadors de mun-

tanya que han pujat la glacera. La Montangole és un

forapista amb força afluència, però no descuidem

que es tracta d’un itinerari d’alta muntanya, sobre-

tot els primers 600 m. Els qui s’animin poden aga-

far un guia de muntanya i fer la glacera.

Segons la innivació a la Montagnole es poden fer

petits i divertits corredors. Cosa més comú a la

cara nord del pic de la Cucumelle (2.698 m). D’aquí

sortia fa uns anys el derbi non-stop de l’estació,

1.300 m de desnivell fins a Villeneuve. Comença

amb una bona pala encarada al sud-est, i com que

ja no hi ha derbi us proposem que la feu al final de

la tarda i us atureu al encisador poblat alpí de Le

Fréjus, on també és possible allotjar-s'hi. Per a qui

porti el passi (amb l ’et iqueta) 'Els Petits

Muntanyencs', creat sota la iniciativa d’Ski France,

l’estació de SC és un bon exemple d’esforç conti-

nuat per l’acollida i animació dirigida als més petits.

Aquests són acollits des dels 6/8 mesos a les llars

d’infants, sigui per tot el dia, mitja jornada, amb o

sense àpat. La proposta passa per nombrosos equi-

paments lúdics i educatius, ja es trobin a l’interior

com a l’exterior.

Altres propostes
Hi ha quatre alternatives que surten fora de les pro-

postes comunes que solen oferir les estacions.

Dues són motoritzades: el famós circuit de cotxes

sobre gel i el circuit de karts, ambdós a Villeneuve.

Les altres dues les podem anomenar d’arrossega-

ment: són l’esquí jòring, competició mitjançant la

qual donem voltes a un estadi arrossegats per

cavalls, i l’snow-kid, que es practica al coll de

Lauteret, on per un dels plans a 15 km de Monêtier

entra un vent fort i constant que permet la seva

pràctica la majoria de dies d’hivern. Els qui tinguin

estel que no l’oblidin. Aquest any la primera compe-

tició d’snow-kid va comptar amb 40 participants,

els salts van ser impressionants. Hem de tenir molt

en compte els espais Eagle Free, on freeriders i fre-

estylers poden practicar els seus trucs amb tota

tranquil·litat. 

Aquests espais Eagle Free reconeguts per l’AFS

(Associació Francesa de Surf de neu) acullen tota

mena de practicants, alhora que permeten a cadas-

cú exercir la seva activitat sense molestar als

altres. Aquest espais estan distribuïts per tots els

indrets d’altitud de Grand Serre Che. Però sobretot

estan dedicats als nous lliscaments. Alguns estan

oberts de nit els dimarts i dimecres durant les

vacances escolars, i només els divendres durant el

curs. Penseu que amb una mica de sort us creua-

reu els riders professionals de Serre Chevalier:

Guillaume Chastagnol, Sam Zartarian, Florent

Mather, Julien i Nicolas Bourguignon...

Bona part del bosc d’avets és fàcilment

esquiable, ja que, a diferència del bosc

de pins, la distància de separació entre

les soques és gran i hi ha poca acumula-

ció de branques i matolls.

�

Monêtier i un dels tretze 

campanars punxeguts.

�
Remuntadors i boscos són el més

característic de Serre Che, on els

infants es trobaran com a casa.
�
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Descobrir la zona viatjant al passat
Com ja hem esmentat, la vall del Guissane està molt

lligada a les tradicions, el que es tradueix en la ferma

voluntat de conservar aquest patrimoni mitjançant la

creació de museus i edificis protegits. A Serre

Chevalier 1.350, trobem la Capella de St. Arnould,

classificada com a monument històric i que conté

magnífics frescs de mitjan del segle XV. A més, el

camí que ens hi porta no és altra que una antiga via

romana. A Serre Chevalier 1.400, el museu Autrefois

Mon Village recorda el que van ser aquestes viles.

Reconstrueix la vida dels nostres avantpassats a tra-

vés dels estris i els objectes utilitzats quotidianament

a la vall del Guissane. A Serre Chevalier 1.500, el

Museu d’Art Sagrat, emplaçat a la Capella de St.

Pierre, allotja una de les més belles col·leccions d’art

sagrat dels Alts Alps. Entreu-hi a contemplar una

presentació poc ordinària del patrimoni religiós: està-

tues policromades, orfebreria i ornaments litúrgics,

dels segles XV al XIX .

Aquest domini esquiable és un

paradís per a qui gaudeixi esquiant

entre arbres, amb la certesa de no

topar amb branques a cada gir

El respecte del Medi Ambient és tant natural al

departament dels Alts Alps com respirar l’aire pur del

Parc Nacional des Écrins, just a la porta de la vall del

Guissane. Les neus eternes semblen vetllar pels bos-

cos de pins silvestres i avets, on cabres dels Alps,

isards i marmotes circulen amb tota llibertat.

És cert que les viles de Serre Chevalier han conegut

cert desenvolupament de l’urbanisme, especialment

durant els anys 70. Encara que el conjunt ha sabut

créixer de manera harmoniosa. Les tretze viles que

s’estenen per la llarga vall del Guissane romanen com

un petit racó de muntanya preservada, conservant

l’encant d’altres temps, que és manifest tant als res-

taurants, com als hotels i tota mena d’edificis.

Domini alpí
El domini de Grand Serre Che s’emplaça al massís

dels Écrins, el segon massís muntanyós de França. A

l’oest, la carena dels Agneaux i els Écrins; al sud el

Pelvoux i les crestes de la Condamine; just davant, un

desert blanc de pics i petites valls que separen la vall

del Guissane d’Itàlia; al nord, el massís de Cerces,

alberga una roca calcària, ocre i roja, fent que hom

l’anomeni també ‘Els petits Dolomites’.

Els descensos a Serre Chevalier es fan pels contra-

forts que dominen la riba dreta del Guissane, una

immensa serralada, quasi tota ella orientada al nord,

arriba fins al pic de Prorel (2.572 m) per descendir

fins a Briançon. Com ha escrit Pierre Deffontaines:

"aquest departament no conté els cims més alts,

però la regió és la més alpina. Cap indret dels Alps

francesos és tan central, les baixes planes del

Briançonès compten amb les més altes valls, sent

igualment els pobles el més enlairats d’Europa". 

Amb una alçada mínima de 1.200 m (Briançon) i

2.840 m de màxima (el punt culminant de l’estació,

pic de l’Yret, sobre el sector de Serre Chevalier

1.500), els dominis de Grand Serre Che totalitzen

250 km de pistes sobre una superfície de 4.445

hectàrees compresos els forapistes. Els quatre nuclis

principals són Briançon 1200, Chantemerle 1350,

Villeneuve 1400 i Le Monêtier les Bains 1500. Hem

de tenir en compte que ens trobem a una estació

amb quatre nuclis principals. Això fa que certs ser-

veis estiguin individualitzats a cada un d'ells, sobretot

les instal·lacions per a infants i debutants, així com

les escoles, restaurants i activitats. �
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La distribució dels Espais Eagle Free és la següent:
- Serre Chevalier 1200 Briançon: en ple cor de la vila fortificada.

- Sobre el camp de Mars: Big Air i Quater Face.

- Sobre la pista Clausas: un espai freecarve.

- Serre Chevalier 1350 Chantemerle - St. Chaffrey: sobre la pista de la Comba.

- Snowboardcross (adaptada a les normes internacionals): Serre Chevalier 1400 

Villeneuve - La Salle les Alpes; Serre Chevalier.

- Al peu de l’estació: Sobre la pista Mickey: Migtub (adaptat a les normes internacio-

nals) i mini boardercross - Serre Chevalier 1500 Le Monêtier les Bains.

- Sota el telecadira de l’Yret: un espai freecarve.

- Sota el telecadira Cibouit: una pista de bamps.

- Sobre el mur de la Super Draye: un espai freecarve i una pista de bamps.

- Sobre el Plateau de l’Alpage: mòduls i baranes.

Estades de surf de neu, esquí, estil lliure i forapista, telemarc; moltes escoles les proposen per a petits i grans.

Guia pràctica

Clima mediterrani de muntanya. La Mediterrània li

procura cels nets i una il·luminació excepcional.

Aquest preservat entorn, on l’aire és pur, sense

pol·lució, apartat de les grans ciutats, esdevé una

reserva de salut per als visitants.

Reserva de salut
Gràcies a l’assolellament màxim, exempt d’humitat,

el Briançonès és una veritable cambra hipoalèrgica,

curant qualsevol manifestació de patologia respi-

ratòria clínica: clima antiacari explotat des de prin-

cipi de segle per la climatologia d’altitud i que es

objecte d’estudis molt detallats per part del Centre

europeu Bioclimàtic de Recerques i Ensenyament

Universitari: http://cembreu.free.fr.

Els banys de Monêtier
Dotat d’una font d’aigua calenta i que raja d’antuvi,

Monêtier les Bains, Serre Chevalier 1500 és avui la

única estació de la regió PACA (Provence-Alpes-

Côte d'Azur) que proposa una piscina termal.

Aquesta aigua que brolla a 44º C, es refreda a uns

36º C quan s’utilitza a la piscina exterior, o en ban-

yeres individuals. Conservant totes les seves vir-

tuts, aquesta aigua és bona per als reumatismes i

problemes de peus, però sobretot antiestrès  i

regeneradora després d’una bona jornada d’activi-

tat. Si els habitants de Monêtier són anomenats

des de fa molts segles els “Tripes calentes”, és per

que sempre han tingut consciència de les virtuts de

les fonts d’aigua calenta (deus). Els banys de

Monêtier, és igualment un projecte de desenvolupa-

ment d’una gran envergadura que haurà de veure la

llum abans dels Jocs Olímpics de Torí 2006.

Aquest establiment, que hom anomena ja Els Grans

Banys, serà un centre termolúdic amb capacitat

per acollir unes 400 persones alhora. L’obra es va

engegar la tardor del 2003.

Domini esquiable
Les xifres que caracterit-

zen aquest domini són:

111 pistes distribuïdes en

19 verdes, 32 blaves, 46

vermelles i 14 negres; 77

remuntadors mecànics

compostos per: 2 telefè-

rics, 7 telecabines, 19

telecadires, 49 telesquís; El telefèric de Serre Che

té 60 anys. Amb una població permanent de 3.579

habitants, per una població màxima en temporada

de 40.000, disposa de 38.250 llits, distribuïts de

la següent manera:

Hotels i benestar
Relaxació, posada en forma són els temes que els

hotelers de Serre Chevalier desenvolupen des de fa

molts anys. Molts establiments proposen una bate-

ria de serveis directament destinats al benestar en

els seus hotels.

Hotels: 1 de 5*;  5 de 4*, 15 de 3*, 5 de 2*; i 4 no

homologats; 30 centres de vacances, refugis i habi-

tacions; i 444 lloguers privats.

Accés: Per carretera. Cal seguir l’autopista A 51

Aix en Provence - Sisteron - Gap i RN 94 cap a

Briançon. Des de Grenoble, seguiu la RN 91 i pas-

seu el Col de Lauteret. Des de la Maurienne, seguiu

la D 902 i passeu el Col de Galibier (obert només a

l’estiu). Venint de la Maurienne (Savoia): pel Túnel

de Fréjus (45 km). Pel Coll de Montgenèvre (20

km).

Algunes distàncies. La Jonquera, 525 km; Lió, 208

km; Grenoble, 108 km; Marsella, 270 km; Torí,

108 km; Ginebra, 225 km.

Amb tren. L’estació de Briançon es troba a 6 Km de

la vila. Disposa d’enllaços directes amb les ciutats

de Lió, Marsella, Grenoble i París.

Amb avió. Aeroports internacionals més pròxims:

Torí-Caselle (amb autocars Torí-Briançon els dis-

sabtes). Tenint presents els vols econòmics a

aquesta ciutat, és la manera més ràpida i còmoda

d’arribar-hi o útil, per estades de pocs dies.

Marsella-Provença també té un autocar gratuït tots

els dissabtes (www.marseille.aeroport.fr).

Informació i Internet

Estació Serre Chevalier: www.serrechevalier.com

Altitud: 06 83 67 06 42, 

Axesse: 04 92 24 27 11, 

Esf 1350: 04 92 24 17 41

Esf 1400: 04 92 24 71 99, 

Esf 1500: 04 92 24 42 66, 

Génération snow: 04 92 24 21 51, 

Ecole d’Ski Evasion: 04 92 24 02 41,.

Ecole d’Ski Buissonnière:  04 92 24 78 66, ¡

Aeroport de Torí: www.airport.turin.it

Per a infants: a més de les escoles Génération Snow, Ski Evasion, Ski

Buissonière, tenim Toupidez: 04 92 24 42 97 

Ascensió a La Cucumelle, de 2.698

metres, i és que a Serre Chevalier

tothom fa forapista.

�

La Maison Du Bez, el paradís

on s’allotgen els millors freeri-

ders del món. Un lloc on et

sentiràs tant o més lliure que

un falcó.

�

La zona de Fréjus 2.100 amb

la Tête de la Balme, 2.625

metres al fons.

�

Agraïments

Roba cedida per The North Face:

Anorak Vortex Aclimate i Pantalons 

Insulated Freedom amb l'última tecnologia HyVent 2

capes. Material dur Atomic: esquís m:ex puls-ti, amb

base de grafit i pulsers de titani; fixacions Neox 614.


