
Pots fer el que vulguis. Hi ha esquiadors i surfistes

que tant bon punt acaba la temporada no pensen en

res més que no sigui oblidar-se de la neu i comencen

a pensar ja com s’ho han de fer per practicar surf

d’estel (kite), surf de vela o surf. Però també n’hi ha

que un bon grapat que pel que sigui –perquè són insa-

ciables, perquè mai en tenen prou,  perquè no han

pogut gaudir de la neu tant com voldrien o perquè

necessiten més dies de neu per seguir en la seva for-

mació– busquen llocs on seguir esquiant o surfejant,

malgrat que el termòmetre de casa seva marqui 40º

a l’exterior i la sola de les sabatilles se t’enganxi al

sempre gris i trist asfalt. Per aquest darrer i ampli

col.lectiu hem dut a terme una tasca de recerca,

mirant de trobar els principals camps d’esquí i surf

de neu del Planeta. Dir-vos que hi ha de tot tipus. Uns

són més oficials que altres, però tots us asseguren

una cosa: seguir fent el que més us agrada, gaudir de

la neu, encara que sigui per uns pocs dies.

Reportatge camps

✒ Celes Piedrabuena

A l’estiu, 
no pengis
els esquís

Qui t’ha dit que la temporada d’esquí

s’acaba a l’abril? Que un cop passi

Setmana Santa ja pots dur el teu

material al taller, buscar un altre

esport per fer i oblidar-te de la neu

fins al proper novembre. Fes el que

vulguis, però si vols al largar la

temporada ara t’apropem bona part

dels camps que es duen a terme

aquest estiu.

Els camps tenen lloc a les gla-
ceres i les baixades s'acostu-

men a fer fins el migdia. �

Esplais blancs
Ben mira’t, els camps d’estiu vénen a ser com uns

esplais de la neu, unes colònies en què els alumnes

troben el marc idoni, l’ambient ideal per esquiar o

surjefar. De la mà de tècnics qualificats milloraran la

seva tècnica. Que ningú es pensi que aquests camps

són per perdre el temps, tot i que tothom pot fer el

que vulgui. Normalment hi ha classes teòriques i

pràctiques, i fins i tot hi ha camps que donen l’opció

d’enregistrar les pràctiques de cadascú, per després

visionar-les i corregir les possibles errades.

Cal considerar que degut a l’època de l’any en què es

desenvolupen, el treball a la neu està condicionat per

l’estat de la superfície. Per tant, sempre hi ha estones

de temps lliure, i els organitzadors miren d’oferir activitats

complementàries, com ara camps d’escalada, tresc o

bicicleta de muntanya. A la vegada hi ha alguns

camps, per no dir que molts, que arriben a pactes

amb les marques que els ajuden en el desenvolupament

de les seves propostes, de forma que els assistents

poden provar el material de la temporada següent.

Tot plegat, del que es tracta és d’oferir el major ventall

d’activitats, el més professional possible, de forma

que els qui només busquen diversió la tinguin, i els

qui s’ho plantegen com un punt i seguit en la seva for-

mació assoleixin la progressió que esperen en vista

de la propera temporada. �

Els exercicis de correcció en la traçada

són claus en aquestes estades.

�

En aquests camps es poden fer tests del

nou material. En imatge, Àlex Cahué. 

�

TRIA EL TEU CAMP

Proam Racing & Estil lliure

Definició: estades de competició (Tignes), camps

d’estil lliure (parc de surf de Tignes), classes d’idioma

per les tardes, clínics de reparació de material.

Equip: May Peus, director tècnic. Juli Sala, entrenador

de competició. Marc Gómez, entrenador d’estil lliure.

Dates: de l’1/07 al 8/07. Del 8/07 al 15/07. Del 26/08 al

9/9. Del 28/10 al 4/11.

Organitza: Dynastar.

Més informació i reserves: Viatges Campulié. 

www.campulie.com (93 439 47 03, Barcelona;972 2176 11,

Girona; 93 886 10 34, Vic)

Ski Camp Evolució
Definició: aquest camp funciona des de fa 14 anys.
Va adreçat a tots els aficionats, que els agradi
l’esquí, i que vulguin perfeccionar i millorar les qualitats
tècniques. Compta amb el suport d’Atomic, que pro-
porciona un parc d’esquís de test de competició. Els
camps tenen lloc als Alps francesos.
Equip: Anna Torras és la nova responsable en l’orga-
nització. Entrenadora i mare de corredors, sempre ha
fet una feina a l’ombra de Kim Carreras, un dels crea-
dors del programa i que per incompatibilitat amb el
càrrec de director tècnic de la FCEH li ho ha delegat.

Dates: del 24/06/06 al 01/07/06. Del 01/07/06 al

08/07/06. Del 08/07/07 al 15/07/06. Del 15/07/06 al

22/07/06. Del 22/07/06 al 29/07/06. Del 19/08/06 al

26/08/06. Del 26/08/06 al 02/09/06. Del 07/10/06 al

14/10/06. Del 14/10/06 al 21/10/06. Del 28/10/06 al

04/11/06. Del 04/11/06 al 11/11/06.

Organitza: Skicamp.

Més informació: annatorras@skicamp.net i 607 78 54 29.

Protest Coliflor Camps
Definició: els camps d’estiu Coliflor proporcionen al rider

una evolució tècnica

i una experiència

única, tant en surf

de neu com en estil

lliure. El camp dura

25 hores repartides

en sis dies -3 hores

al matí i una per la

tarda-, i tots els

assistents podran

provar les planxes

del 2007 de Ride,

Northwave-Drake,

Atomic, F2, Plamer i Boll. Té lloc a Deux Alpes.

Riders: Bruno Forteza, Marc Bajona i l’equip de

Protest Coliflor Snowboard.

Dates: del 24 de juny al 29 de juliol. De l’1 al 6 de

juliol. Del 8 al 13 de juliol. Del 15 al 20 de juliol. Del

22 al 27 de juliol. Del 29 de juliol al 3 d’agost. Del 5

d’agost al 10 d’agost. Del 12 d’agost al 17 d’agost.

Organitza: Coliflor.

Més informació: www.colif lorsnowboard.com i

info@coliflorsnowboard.com

Vans Canalsnowboard.com
Definició: el millor que tenen aquests camps és que

es poden seguir per Internet. Els camps d’aquests

fanàtics del surf de neu es duen a terme a Les Deux

Alpes i les lliçons de surf es complementen amb els

cínics i els test de material.

Riders: Fer Natalucci, Dídac Corvo…

Dates: de la primera setmana de juliol a la segona d’agost.

Organitza: Canasnowboard.

Més informació: www.canalsnowboard.com,

info@canalsnowboard.com i 655 946 628

SMK International snowboard camps
Definició: aquests camps es desenvolupen a Les Deux

Alpes, i volen apropar el surf de neu d’estiu a tothom.

Les classes són de tres hores al dia. També hi ha

vídeo de correcció, clínics de material o sessions de

pràctica en un matalàs d’aire.

Riders: Mario Velasco, Alberto Nieva…

Dates: del 24 de juny al 12 d’agost. Els camps són de

dissabte a dissabte.

Organitza: SMK

Més informació: www.smk-camps.xom, 

info@smk-camps.com i 902 43 06 60.

Landing Snowboard Camps
Definició: com no, aquests camps es desenvolupen

als Alps, però realment ofereixen una proposta real-

ment àmplia. Hi ha camps d’estil lliure per a tots els

nivells, destinen dues setmanes especials pels més

joves i també duen a terme camps de migtub. A més,

les tardes les omplen amb tota mena d’activitats

–piscina, golf, BTT, etc.– inclouen la correcció de

vídeo, test de material i fins i tot classes de manteniment

de material. 

Riders: Igor Domínguez, Peio Mongelos…

Dates: del 17 de juny al 26 d’agost. Duren una setmana,

de dissabte a dissabte.

Organitza: Landing Snowboard

Més informació: www.landingsnowboard.com, 

camps@landingsnowboard.com i 626 921 036

Dalton Snowboard
Definició: A diferència de molts altres camps, aquests

tenen lloc a Tignes. Estan impulsats pels germans

Fernández –Iker, Ricard, Dani…– i les classes cons-

ten del treball a la neu, amb la corresponent filmació,

test de material, tota mena de xerrades i activitats

complementàries com ara skateboard.

Riders: germans Vergés, germans Fernández…

Dates: per definir.

Organitza: Daltonsnowboard.

Més informació: www.daltonsnowboard.com,

camps@daltonsnowboard.com i 699 617 285.

ALTRES CAMPS

Aede CAMP. Aquests camps tenen lloc a Tignes i Les

Deux Alpes. http:/7aede-snowboard.com

Camp of Champion. Aquests complets camps es fan a

l’Amèrica del Nord. Són d’esquí i de surf de neu.

www.campofchampions.com

El Camp. Aquests joves madrilenys no volen penjar la

plana- La temporada passada el van fer a Tignes.

www.elcamp.net

Folgefonna Summer Camp. Aquests camps són d’esquí

i surf de neu, i es fan a Folgefonna, Noruega.

www.post@folgefonna.com

GAP 1328. Les dates estan per definir. Es fan a

Garmisch Partenkirchen, Alemanya. www.gap1328-

events.de

Girlie Camps. Encara no teníem les dates, i la web

estava en construcció, d’aquests camps específics

per a noies. www.girliecamps.com

High Cascade Snowboards Camps. Si vols conèixer Oregó,

ja tens una excusa. També fan camps d’skateboard.

www.highcascade.com

Iceripper camps. Ubicació: Suïssa. www.iceripper.com

Nazca Snowboard Camp. Els camp d’acció d’aquests

camps de surf de neu made in italy és Tignes i Les

Deux Alpes. Entra a la seva web ‘hawaiana’ i informat

de tot: www.nazca.it

Nokia Camps of the Andes. No teniem les dates d’aquest

estiu. Lloc: Les Andes. www.campoftheandes.com

SPC Summer Camp. Si vols conèixer Rússia ja saps.

Aquest es desenvolupen a Monte Elbrus, Rúsia.

Dates per concretar. www.spcrussia.com

SPC Stryn Snowboard Summer Camp. Enguany arriben

a la 18ª edició, i són idonis per conèixer Noruega. Es

fan a Stryn. www.snowboard.no/camp

Windells Camps. Marc dels camps: Estats Units.

Tenen camps d’esquí i de surf de neu.

www.windells.com

03


