
Marta Rotés porta al capdavant d’Ski Andorra des que aquest es va crear

l’any 1993. Al llarg d’aquest temps el Principat andorrà ha sabut assumir el

reptes que li han anat sorgint, col·locant-se com un destí privilegiat per a

tots els qui estimem la neu. Però, segons la directora d'Ski Andorra, encara

queda molta feina per fer.
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És perfeccionista com ella sola. Esquiadora i gran
entusiasta de la natura i de l’esquí, Marta Rotés té
clar que el futur d’Andorra com a destí turístic –no ja
vinculat directament al món de la neu, sinó a tot el
turisme– passa per oferir uns millors serveis i per
gaudir d’un bona xarxa d’infraestructures. Assolint
aquest objectius, després ja es podran assumir nous
reptes, ja que el més important és que el petit país
dels Pirineus, té la matèria primera: unes excel·lents
i modernes estacions d’esquí i un entorn natural que
molts ja voldrien com a propi.

-Primer, per entrar una mica en matèria, expliqueu-
nos una mica quan temps porteu a Ski Andorra?
-Ski Andorra es va crear l’any 1993, jo hi sóc des
d’aquest any, i es va crear per aglutinar els esforços
de cadascuna de les estacions, ja que feien moltes
coses d’una manera molt independent. Als directors
de les estacions, els va semblar que ajuntar-se en
matèria de promoció seria important, i després també
en altres matèries com compres en comú, formació
del personal, que tampoc s’havia fet mai, i pel que fa
les relacions amb el Govern Andorrà i a nivell interna-
cional. Treballar de manera independent és molt difícil,
ja que no som molt coneguts a fora. En canvi, global-
ment és molt més fàcil entrar en l’àmbit internacional.
-Estàveu vinculada al món de la neu?
-No, jo de neu res. M’agradava molt esquiar, i si estic
a Andorra és perquè m’agradava molt esquiar i anar
a Andorra. Jo era hotelera i portava la gerència d’un
hotel. Vam començar amb el meu marit. Portava la
gerència de l’hotel Serola. Ho vaig fer durant 18 anys.
Vaig marxar de l’hotel i em va sortir l’oportunitat de
treballar a Ski Andorra per casualitat, tot sempre
relacionat amb el món del turisme que és el que
m’agrada.
-Ja porteu deu anys a Ski Andorra. Com passa el temps!
Al llarg d’aquest anys deveu haver vist de tots colors.
-Hi ha hagut molts canvis, problemes i satisfaccions.
No sempre és fàcil que es posin d’acord tots els
implicats de totes les estacions. He vist passar a
diversos presidents…I ja et dic, amb moments difí-
cils, ja que no sempre es valora el que s’aconsegueix
des de l’Associació, i amb moments en què s’han
aconseguit coses molt maques, i ara crec que ja
estem encaminats a funcionar molt millor.
-Sorprèn una mica això que dieu, ja que des de fora
sembla que Ski Andorra és una entitat molt compacta.
-Crec que la facilitat nostra és que som quatre enti-
tats, i que no ens és tant difícil com a França o
Catalunya posar-se d’acord. Tot i així, hi ha vegades
que costa. Ens és fàcil de reunir-nos, prendre una
decisió ràpida quan cal, com per exemple amb temes
de seguretat l’any passat. Costa poc, tot i que a vega-
des la filosofia d’una estació i la de les altres no coin-
cideixen. Sí que hi ha hagut moments de fricció, però
després tothom posa el bé en comú, encara que no
es cregui massa en una acció determinada. Però, sí,
des del punt de vista exterior ens veuen com tu dius,
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amb força, sobretot de cara a França, que fem moltes
coses amb ells. Ens tenen una miqueta d’enveja.
-Fruit d’aquesta bona feina són els nombrosos turistes-
esquiadors que rebeu. Com feu les polítiques de pro-
moció?
-Primer hi ha promocions històriques, que s’han fet
des de sempre, com per exemple és el mercat brità-
nic, que ja fa molts anys que es fa. S’han fet estudis
de mercat per veure quines accions hem de fer.
Moltes vegades sols i altres amb col·laboració amb el
Govern, per no anar nosaltres sols. Unes vegades
comencem nosaltres obrint mercat, i ens adonem que
no és tant sols un mercat de neu, sinó que és un mer-
cat més global, i ens segueix el Govern, com va pas-
sar per exemple a Rússia. A la primera fira vam anar
nosaltres durant dos anys, i després ens vam adonar
que no era tant sols el rus que venia a esquiar, sinó
que volia moltes més coses, volia conèixer el país.
Igualment es va fer a Portugal.
-L’altre dia llegia una notícia que explicava com el
canvi climàtic i l’augment global de la temperatura al
planeta posaria en entredit el futur de les estacions

d’esquí. Per exemple, un dels punts que comentava era
el fet que les estacions haurien d’estar per sobre els
2.000 metres, ja que tant sols hi hauria neu per sobre
aquesta línia. Suposo que des de Ski Andorra aquest
serà un tema que preocupa i que s’haurà estudiat, oi?
-Això ens preocupa a tots, però no és una cosa ràpida.
Més aviat llunyana. Les nostres estacions estan una
mica altes, la base comença als 1.500 metres, però
és clar, si canvies a aquestes alçades que em dius,
igual hauríem de canviar d’activitat. És preocupant,
però al ser a llarg termini igual no ens ho plantegem
tant. També diuen que hi ha molta evolució de corbes,
tot i que la realitat és que el món s’està escalfant.
-Quins altres temes us preocupen?
-A Andorra hem crescut molt i les estacions també, i
el client no és el mateix ara que fa deu anys. Penso
que fa deu anys el client era molt més esportista, que
se’n anava a la neu per fer esport. Avui dia penso que
és un client urbà, que va a la neu per gaudir i que no
tant sols vol fer esquí. Per això les estacions estan
mirant de proposar noves activitats i tendències per
satisfer a tots els clients. Abans s’anava més a fer
esport. Avui dia sí que s’hi va, però la majoria va gau-
dir d’un cap de setmana o unes vacances.
-Per les accions que preneu sempre se us ha conside-
rats uns pioners. Com veieu aquest tema?
-Tenim la sort de no ser massa. Els gestors de les
estacions viatgen i estan molt integrats en el què
passa a França en el món de la neu, i quan es va a
congressos i a reunions tothom està molt sensible als
temes candents, com el de la seguretat. Nosaltres
també som molt sensibles i actuem molt ràpid. Els
altres són més lents i nosaltres sembla que siguem
pioners perquè actuem d’una manera molt més ràpi-
da. Estem al dia de tots els temes tècnics que es par-
len a la neu. Ski Andorra pertany a l’Associació de les
Associacions Europees d’Estacions d’Esquí, i quan es
fan les reunions veus les preocupacions de tothom, de
tots els països com Suïssa o Àustria.

-Ara que parleu d’Àustria, també es comenta que
Andorra pugui arribar a acollir una prova de la Copa del
Món, la qual cosa seria més que important i us situaria
de ple en el mapa mundial de la neu.
-S’està parlant, ja que des que es va parlar dels Jocs
Olímpics la recomanació és que abans de fer uns Jocs
s’hauria de fer proves, Copes d’Europa i potser una
Copa del Món. Ara s’està mirant el tema de la pista de
descens, que és el que ens faltava. A veure si es pot
ubicar i a on. Em sembla que són els passos previs.
Abans de parlar de Jocs Olímpics s’ha de parlar
d’altres tipus de proves importants i veure si som
capaços de fer-ho bé. No tant sols a nivell de pistes
d’esquí, sinó a nivell humà, de transport, d’hosteleria i
de tot el que implica acollir una prova d’aquesta
importància. Un cop l’aculls, el que no pots fer és fallar.
-Abans parlàveu de l’associació a la qual pertanyeu.
Suposo que quan aneu a les reunions i poseu els temes
en comú, veieu que teniu problemes i inquietuds simi-
lars, oi?
-Són molt similars. El que sí canvia són els temes
legals, però pel que fa a característiques dels esquia-
dors, problemes de seguretat o d’innivació són temes
similars. Nosaltres som un dels primers països que
tenim una Llei de l’esquí. Els altres no és que tinguin
massa presa en tenir-la i ens demanen en quins punts
podem coincidir. Aquests canvis d’opinió ens facilita
molt seguir endavant.
-Què creieu que us queda per fer?
-Moltes coses, però sobretot hem de treballar més el
tema de serveis. Pel que fa als ginys mecànics estem
molt bé, i el que ens falta és donar una qualitat de
serveis i de personal perquè el client estigui satisfet
en tot moment. Ha de funcionar no tant sols l’esquí,
sinó tot el país en global. Perquè si falla un baula
d’aquesta cadena de serveis, el client no pensa en
aquesta baula, sinó que pensa que Andorra no li ha
agradat. Hem de lluitar perquè totes les baules del
món de la neu funcioni.

Ski Andorra, una suma d’esforços
Ja ho diuen, a la vida s’ha de sumar, no restar ni
dividir. I això és el que va passar a Andorra ara fa
deu anys. Va ser l’any 1993. Aleshores les esta-
cions andorranes anaven una mica a la seva.
Cadascuna feia la guerra pel seu compte, fins que
un dia es van aturar i van reflexionar. “Els direc-
tors de les estacions els va semblar que ajuntar-
se seria molt important, pensant en matèria de
promoció, de compres o de formació de personal”. 
D’aleshores ençà, Ski Andorra ha anat caminant
amb peus de gegant i s’ha col·locat fantàstica-
ment bé en el mercat de la neu, tant a nivell
espanyol com europeu i mundial.



-Bé, hi ha un tema que és bàsic i és del trànsit, què es
pot fer per millorar-lo?
-S’està parlant molt darrerament. Cada vegada és
més greu i d’una manera o altra l’hem de solucionar.
És clar, si el client s’ho passa bé a la pista i després
es posa de mal humor perquè fa moltes hores de cua
no anem bé. S’està parlant del metro aeri, però el
cost és molt alt. Seria un tren aeri que es posaria en
el curs del riu, des de Sant Julià fins a la capital i que
tingués diferents branques. Això alleugeriria molt el
trànsit, però no sabem si el cost es pot assumir.
Però, hem de trobar solucions més immediates, per-
què no estiguem col·lapsats com estem. Altres solu-
cions serien que els autobusos fossin més petits, que
hi hagués una tercera via pel transport públic, fer

campanyes de sensibilització pels andorrans i resi-
dents, ja que hi ha dos cotxes per família…
-Sempre s’ha comentat el tema de l’aeroport?
-Sí, però primer hem de solucionar el trànsit nostre,
sinó que farem de l’aeroport? Hem de millorar el
transport públic i el de les senyalitzacions i freqüèn-
cies. Una bona solució seria que hi hagués un carril
pel transport públic i hem de conscienciar molt a la
gent del país en què no agafi tant el cotxe i que es pot
caminar més. Som un país de serveis i l’hem de
donar, i que si hem de deixar una mica el cotxe de
banda i agafar el transport públic, ho haurem de fer.
-Un altre gran tema és el de l’ecologia. Els grups ecolo-
gistes andorrans us collen molt?
-Collen, però potser no tant com a altres països. Està
bé que hi siguin perquè fan prendre consciència a tot-
hom, sinó igual es farien barbaritats. Les estacions,
avui dia, són molt més conscients que abans, però és
difícil trobar un equilibri entre economia i natura.

“Per a mi, Andorra és el meu refugi.
És el país ideal”

-Després, sembla que la tendència, a nivell de pistes,
sigui més anar als grans centres d’esquí, com s’ha vist
amb la unió de Pal i Arinsal, Soldeu i Pas o la que es
comenta d’algun dia d’Ordino.
-La tendència que es veu a tota Europa és la de no
crear estacions noves i anar a ampliar les que ja hi
són i a unir-les. A Amèrica passa el mateix. Es tracta
d’ampliar el propis dominis.
-Ja que parlem d’ampliar, quins altres mercats té Ski
Andorra en el punt de mira?
-A veure, tornem a estar en el mateix. Moltes vegades
les places hoteleres estan cobertes. Per exemple,
aquest any, entre Andorra la Vella i Escaldes, hi ha
més de 1.500 places noves. A vegades no és tant difí-

cil obrir aquest mercat, però has de saber si li podràs
donar una bona resposta S’ha d’anar a poc a poc, com
ho estem fent amb el mercat americà. Ens interessa
que el client no tant sols vingui a esquiar i es pugui
quedar més dies. El que estem treballant és el mercat
nòrdic. No queda gaire lluny i Andorra els agrada molt
pel clima, l’alçada de les muntanyes i per les compres,
però és un client molt exigent”.
-I al marge d’obrir nous mercats, nous reptes?
-Nosaltres ara estem treballant molt en la formació
del personal. No hi ha cap persona que no estigui for-
mada. Treballar a les estacions d’esquí sembla agra-
dable, però és molt dur. El primer inconvenient és que
és un treball per cinc mesos, aleshores has de moti-
var molt bé per tenir un bon personal perquè et vingui
cada any i sigui fidel, ja que així no l’has de formar
cada any. Per això tenim molts sud-americans, sobre-
tot xilens i argentins. Tenim l’avantatge de la llengua,
que ells ja treballen en un estació a casa seva. Ja ens
agradaria tenir més treballadors catalans i espanyols.
-Canviem de tema. Ja fa força anys que sou a Andorra,
com ho porteu el fet de viure-hi?
-Andorra és molt maco si tens la possibilitat de sortir-
ne. És un país tancat, amb moltes possibilitats, però
menys que en una gran ciutat. A Andorra és fàcil viure
i treballar-hi. Per mi, Andorra és el meu refugi. És el
país ideal.
-Imagineu-vos, per acabar, que ha de vendre Andorra
com a paradís de la neu en un minut. Tot seu.
-Diria que és un país on et trobes molt relaxat, on
tens la natura a prop teu i amb el seu propi món natu-
ral. No estàs en un poble petit. T’hi sents molt bé.
Segur i amb molta tranquil·litat.

Una àmplia tipologia d’esquiadors
Andorra té la sort de tenir una gran família
d’esquiadors: andorrans, catalans, espanyols,
francesos, russos, portuguesos…Vam demanar a
Marta Rotés que ens expliqués com era cadascun
d’ells i aquestes són les seves respostes:
-El català és el nostre primer mercat, l’espanyol.
És molt de caps de setmana, de ponts llargs. És
un esquiador que li agrada més està a la ciutat,
no tant a peu de pistes, perquè li agrada fer mol-
tes més coses al marge d’esquiar, com anar de
compres i sortir. I tampoc esquia sis hores.
-El britànic és molt diferent. Només vol estar
davant de pistes. Va a esquiar a les nou del matí i
acaba a les cinc. Es pren la seva cervesa i es
queda a l’hotel, i ve de diumenge a diumenge.
-El rus també li agrada més estar a ciutat, al nucli
urbà, i vénen tots a través de majoristes de viat-
ges, amb vols directes a Barcelona.
-El portuguès, per exemple, arriba amb cotxe par-
ticular.
-Ara estem mirant d’obrir el mercat americà.
Aquest és un mercat molt exigent, i haurem de
saber fidelitzar-lo. Els agraden molt les nostres
estacions i ens diuen que estem molt avançats en
tecnologia, però hem de millorar la infraestructu-
ra, com ara el transport.

Una bona esquiadora
Marta Rotés va néixer a Sabadell, i es va enamo-
rar de l’esquí gràcies als seus pares, que n’eren
uns bons practicants. Esquia des que tenia quatre
o cinc anys. Era una d’aquelles moltes famílies que
anava a esquiar sovint a Núria i la Molina i que
aprofitava les vacances de Setmana Santa per
pujar a esquiar a Andorra. Al marge del vessant
lúdic, Marta Rotés va arribar a competir i no ho
feia gens malament, ja que va arribar a ser la
millor esquiadora de Sabadell i del Vallès de la
seva categoria. 
Ara sent el mateix amor per l’esquí que quan era
jove. Li passa el que a molts de nosaltres, que les
obligacions laborals et lliguen tant que t’impedei-
xen esquiar tant com voldríem. I parlant de gus-
tos, a ella li agrada, per damunt de tot, “esquiar
en companyia. Estar a la natura. Per mi esquiar
és com passejar per la natura”.

Un dels temes que més la preocupa

és el del trànsit, al qual creu que s'ha

de trobar una solució immediata.
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