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D’ara en endavant, i durant els propers quatre anys,
el destí de les estacions d’esquí estarà en mans de
l’Aureli Bisbe i Lluch (21.06.1948), director general
de Baqueira Beret, qui intentarà dotar a l’Associació
Turística d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ATUDEM)
del seny que el caracteritza. Bon gestor, Bisbe
mirarà d’enfortir la posició de les estacions d’esquí
davant dels reptes immediats que se’ls hi plantegen.

Celes Piedrabuena 

Jesús Martínez
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Sembla que no digui grans coses, però les diu de forma

clara. Aureli Bisbe i Lluch és una persona tranquil·la,

relaxada, que poques vegades s’altera, que creu en el

poder de la paraula i que estima molt la natura i les

pràctiques esportives que s’hi poden fer, especialment

l’esquí. De jovenet volia estudiar enginyeria industrial, i

ràpidament va poder aplicar els seus coneixements a

una altra de les seves grans passions: l’esquí. I això és

el que s’espera d’ell, que transmeti a l’Atudem el saber

fer que fins ara ha demostrat al capdavant de Baqueira

Beret, per a molts, una de les millors estacions euro-

pees.

Què pot aportar Aureli Bisbe a l’Atudem?

No és una qüestió del que pugui aportar jo, sinó del que

aporta la Junta Directiva, que entre tots decidim per on

volem anar. Hi ha un tema important que és la norma-

tiva. Hem d’aprofundir en temes jurídics, temes d’ener-

gia, temes de promoció exterior, de coses que aniran

sortint. Molt a poc a poc, amb molta calma. No és qües-

tió  de plantejar-se grans objectius, ja que l’Atudem és

una associació que viu de les quotes de les estacions.

L’objectiu principal és que les estacions estiguin con-

tentes amb el que fa l’Atudem.

Què li preocupa a l’Atudem?

Li preocupa l’esport en si, tot i que aquest hauria de

preocupar sobretot a les federacions. Hem de treballar

tots en aquesta línia. Quan jo començava en aquesta

feina es van fer moltes campanyes de promoció entre

els joves. Els ajuntaments ajudaven als nanos a

esquiar, i això s’hauria de recuperar. 

Quina és la feina que l’Atudem pot fer per una esta-

ció?

Hi ha dues feines genèriques a fer. Organitzar una mica

la promoció i els temes legals, que no es trobin amb

problemes. A Madrid es pot fer algun tipus de promo-

ció exterior, però, sobretot, es tracta de buscar formes

de promocionar l’esport. A veure si aconseguim que la

gent se’n recordi d’esquiar! 

Com veus el calendari escolar que es planteja per a

la temporada vinent? Creus que estem davant una

nova oportunitat històrica?

És importantíssim, però s’ha de vigilar com es fa. Els

francesos fa molts anys que tenen unes setmanes de

vacances a l’hivern. Hauríem de mirar que si aquí plan-

tegem una setmana blanca les dates no coincideixin

amb la de França. Si aconseguim esglaonar-ho seria

força important, ajudar a les escoles a què les criatu-

res esquiïn i coneguin la muntanya a l’hivern. Les esta-

cions el que sí fan és una feina molt important de donar

a conèixer als nens de ciutat la muntanya. Esquiar és

una excel·lent forma de conèixer l’alta muntanya.

Creus que amb la crisi, els esquiadors miren més la

butxaca i baixen els ingressos a les estacions?

No, però el que està clar és que la gent fa l’activitat

principal, que és l’esquí, després s’han de sumar els

restaurants i les botigues. Les escoles treballen

menys, però tampoc crec que hagi estat molt greu el

viscut l’hivern passat. A la Vall d’Aran, que és del que

puc parlar més, no va ser molt problemàtic. 

“És gairebé impossible que hi hagi

més estacions d’esquí”

Les estacions sempre han de fer esforços per posar-

se al dia, oi?

Són totes empreses molt petites, però dins de la seva

mesura fan unes inversions importants. Les estacions

Aureli Bisbe i Luch
el senyor de la neu
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espanyoles han invertit aquest any més 50 milions

d’euros, que pel sector no està malament. Hi ha moltes

que passen a ser públiques, però em sembla que tot-

hom té clar és que la millor manera per donar vida a una

comarca de muntanya és que hi hagi una estació

d’esquí. Si compares la renda per càpita en una vall on

hi ha una estació d’esquí amb un altre on no hi hagi, la

diferencia és espectacular.

“Esquiar és una forma excel·lent de

conèixer la muntanya”

Què poden esperar les estacions catalanes que per-

tanyen a l’Atudem de tenir un president català?

No m’agradaria quedar com que escombro cap a casa.

M’agradaria intentar fer les coses el menys malament

possible. Ja veurem.

Creus que el nombre d’estacions que tenim ja està

bé?

És pràcticamemt imposible que se’n facin més, ja que

tot està molt complicat. Les estacions actuals tenen

plans de creixement, però són difícils de tirar endavant.

Una, per la crisi econòmica que tenim, que no sé el que

durarà. Dues, perquè els condicionants ambientals són

brutals, i molt difícils d’assumir.

Com veus els casos, les iniciatives de Vallfosca i de La

Tuca?

El de Vallfosca és molt clar, perquè ja no hi és. El cas de

la Tuca era o és una operació immobiliària, i no vull dir

que estigui ni bé ni malament. L’empresa que va com-

prar els terrenys ara té problemes econòmics, i el tema

està aturat. En el cas de Baqueira no és una operació

immobiliària. Els ingressos dels remuntadors financen

el creixement de l’estació. 

L’Atudem, ajuda a les estacions que tenen dificultats

econòmiques?

L’Atudem és una patronal en la qual hi ha unes esta-

cions. Aquestes paguen una quota petita, i amb això es

manté una petita oficina a Madrid per intentar resoldre

els problemes que es generin. Es manté amb les quotes

i amb alguna coseta que es pot rascar de les fires.

El Govern no col·labora?

La feina del Govern no és la d’ajudar a l’associació.

Hauríem de trobar alguna forma perquè l’Atudem dis-

posés de més recursos.

Baqueira Beret ja va presidir

l’ATUDEM al 1980  en la figura

de Jorge Jordana de Pozas

Quan dic el Govern volia dir el Ministeri de Turisme.

No he cregut mai en els ajuts ni en les subvencions.

Te’ls donen un dia i l’endemà ja no els tens. Aquesta és

una de les coses en què hem de treballar. Hem de tro-

bar recursos. Quan veus a l’NSA –la National Ski

Academy americana–, veus que ells ofereixen un servei

brutal, que donen iniciatives als seus socis, els orienten

de com està al mercat, etc.

No fa l’Atudem promoció de les estacions?

Cadascuna fa la seva. L’Atudem organitza unes fires a

Espanya, que són Madrid, Barcelona, València i aquest

any Irún, i allà cada estació posa el seu estand, i

l’Atudem organitza unes rodes de premsa, i aquí

s’acaba la seva feina. L’Atudem no fa cap mena de pro-

moció exterior. I que jo sàpiga no l’ha feta mai. El que sí

ha de fer és obrir la porta de Turespaña –l’Institut de

Turisme d’Espanya–, a veure si es poden aconseguir

ajuts puntuals per a les estacions. 

Però, per exemple, Ski Andorra sí que fa aquesta pro-

moció conjunta.

A Ski Andorra estan molt bé organitzats. La seva actua-

ció és un objectiu del Govern Andorra, que tenen uns

programes fets i les coses les porten bé. El que enve-

gem des de Catalunya és això, que a Andorra la neu és

un objectiu de Govern, però per a l’economia catalana la

platja té una importància molt gran. I tant a l’Aragó com

a Andorra l’objectiu és el turisme de muntanya. 

Ara, les estacions aposten més per la competició?

Les estacions sempre han ajudat l’esquí de base. No

n’hi ha cap que no ajudi els joves de la comarca, donant

forfets gratis o ajuden a  les classes, en tot el que sigui

perquè els nanos aprenguin a esquiar i comencin a

competir. Després ja han d’entrar les federacions, i més
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ha els de nivell bàsic, i els del Centre de Tecnificació

estan a l’estadi entrenant. Tot va fent pilota i a veure si

aconseguim que l’esquí vagi endavant. A la Vall d’Aran

hi ha clubs que fan una gran feina, com el CAEI, el

CEVA, el Copos o l’Era Escola. Agafen gent d’allà i gent

que ve de fora. Els ensenyen a esquiar, els porten a

córrer fora. Hi ha bon ambient. 

Creus que els hàbits dels consumidors estan can-

viant?

El client agraeix que li acotis el cost, que li ofereixis un

paquet senzill, que se’l pugui muntar com ell vulgui. I si

li pots incloure el lloguer d’esquís, perfecte. Cada dia

més, la gent vol muntar-se l’estada al seu gust. 

El lloguer d’esquís, va a l’alça?

Ja fa anys que es fa i funciona. Millor a l’estranger que

aquí. Trobo que està molt bé poder pujar un dia a

esquiar i provar uns bons esquís que estiguin ben cui-

dats. I, si t’agraden, després te’ls compres.

El que passa és que amb la crisi i amb el cost de vida,

poques famílies poden permetre’s pujar molts cap

de setmana a la neu, no creus?

Pujar a esquiar costa diners. Jo fa anys que ho dic i veig

que la cosa no canvia. Un forfet per esquiar tot un dia

val com un sopar, com un sopar bo o un de menú,

depèn de l’estació. Si compares amb el que et donen,

de tenir tota una muntanya per a tu tot el dia, el valor

del que et donen està per sota del preu. 

Quina nota treuen les estacions de l’Atudem?

Hi ha de tot, però penso que les estacions han fet un

canvi espectacular en els últims deu o quinze anys. Fa

20 anys desembragables hi havia molt pocs, i ara hi ha

gairebé a totes les estacions. Desembragables, pro-
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ducció de neu, trepitjar i preparació de pistes a l’estiu,

amb més o menys gràcia, això ho fa tothom, i fa quinze

anys ho feien quatre. Tothom sap que el que no trepit-

ja, no tindrà gent.

“No he cregut mai ni en els ajuts

ni en les subvencions”

Hi ha un tema fonamental a les estacions: la segure-

tat.

És un tema complicat, perquè quan es parla dóna una

idea que les estacions no són segures. El transport per

cable és el segon mitjà de transport més segur que hi

ha, després de l’avió. En una baixada et pots fer mal,

54.291.895 euros

Aquesta és la quantitat total de les inversions realitza-

des pels dominis esquiables que pertanyen a l’ATU-

DEM, després d’una temporada, la passada, que

només podem considerar com a excel.lent, després

d’incrementar-se en un 27,5% el nombre de visitants,

assolint la xifra rècord de 7.411.275. Una collita que en

bona part s’explica pel bon servei que ofereixen a dia

d’avui els centres hivernals, com ho demostra el fet,

per exemple, que siguin ja tretze les estacions que

llueixin la Q de Qualitat Turística (Norma UNE 188.002)

i que tres més estiguin en procés d’obtenir-les. Uns

crèdits que descansen sobre els cinc pilars que sus-

tenten l’edifici de l’ATUDEM: relacions amb entitats

publiques o privades, informació i estudis relatius a les

activitats dels seus associats, promoció de l’oferta de

les estacions, foment del coneixement i preservació de

la natura i establiment de serveis i ajuts. 

www.esquiespana.org

amunt, arribem a l’alta competició. L’alta competició té

uns pressupostos difícils d’assumir per a una estació, i

per això aquesta tasca la fa l’empresa pública. La

Molina ho ha fet i ho està fent molt bé. 

I el cas de Baqueira?

Sempre hem donat suport a l’esport de base, en

col.laboració amb el Consell General de la Vall d’Aran.

Després tenim un estadi, on tots els caps de setmana

hi ha competicions, i si toca organitzem un Campionat

de Catalunya o d’Espanya, i es fan un parell de proves

FIS cada any. 

Creus que s’ha d’aprofundir en aquesta tasca?

Les estacions hem de seguir promocionant l’esquí de

base perquè els nanos esquiïn i perquè hi hagi planter.

Després les federacions ho han de desenvolupar. Fer

una prova de la Copa del Món està bé perquè et posa en

el mapa, però no deixa de ser promoció turística. Si els

teus clients són europeus o mundials ho necessites,

però si la teva clientela és local, potser no et cal.

“L’Atudem hauria de disposar

de més recursos”

A la Vall d’Aran, com es du a terme la promoció a les

escoles?

Les escoles dediquen el dimecres a l’esport, i en comp-

te de jugar a bàsquet pugen a esquiar, i el dissabte hi

ATUDEM, al servei de les estacions

Des de l’any 1974 les estacions d’esquí espanyoles

s’agrupen sota les sigles Atudem (Associació Turística

d’Estacions d’Esquí i Muntanya), l’objectiu de la qual és

unir els interessos de les estacions associades, bàsi-

cament en matèries tècniques, corporatives i promo-

cionals. Aquesta temporada formen part de l’Atudem

28 estacions d’esquí alpí, 5 d’esquí nòrdic i 1 indoor. La

‘patronal’ de l’esquí espanyol funciona a través d’una

Junta Directiva i tres comitès –tècnic, de promoció, i

qualitat i medi ambient–, els quals desenvolupen les

actuacions i estratègies. Aureli Bisbe és l’actual presi-

dent de l’ATUDEM, d’ara i fins als propers quatre anys,

i dels dotze vocals que formen la Junta Directiva, tres

pertanyen a les estacions catalanes. Jordi Sabaté (Boí

Taüll), Joan Antón Font (la Molina) i Xavier Nolla

(Masella). 
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De La Molina a Baqueira

Quan molts pensem amb Aureli Bisbe o ens ve al cap

el seu nom, sempre l’identifiquem amb Baqueira

Beret. 

És normal, porta treballant per al domini aranès 26

anys, que es diu aviat. Però, poques persones saben

que aquest home de parla pausada i paraules assenya-

des es va iniciar en el món de la neu a l’estació gironi-

na de La Molina, que també ha estat a Espot o Vallter i

que també va tastar les alegries i els fracassos de la

competició, acumulant una saviesa que posteriorment

ha estat bàsica en el seu èxit professional.

Com vas descobrir l’esquí?

M’enviava el meu pare. Era botiguer i per Nadal fèiem

nosa. Érem quatre germans i el segon dels quatre i jo

anàvem a l’alberg Verge de les Neus de La Molina. Allà

vàrem aprendre a esquiar, i a través del Centre

Excursionista de Catalunya vam progressar i vam

començar a fer competicions.

T’agradava competir?

Sempre he competit seriosament. He disputat

Campionats d’Espanya. He anat a un parell

d’Universiades, i el meu germà va estar a l’equip nacio-

nal. Jo em vaig estimar més anar a escola i estudiar.

Abans d’aterrar a Baqueira, vas tenir una llarga tra-

jectòria, oi?

Vaig estudiar enginyeria industrial. Quan vaig acabar

els estudis em va passar el que a tots, que no sabia on

caure mort. M’agradaven molt els motors, i el meu

projecte de final de carrera va ser un motor de dos

temps. Es va morir un senyor que es deia Segalà,

enginyer i la persona que va fer tots els remuntadors

de La Molina i Navacerrada, entre d’altres estacions.

Sabien que esquiava i em van trucar a veure si podia

anar-hi a firmar les inspeccions. I em vaig quedar.

A quines estacions més has treballat?

Vaig estar a La Molina, a Vallter i a Espot. A totes tres

portava la direcció tècnica. M’ocupava de les revisions,

dels projectes nous, i després a Espot ja vaig estar a

ple temps. Després a Cerler, fins que al 1983 vaig arri-

bar a Baqueira. Al 82 es va signar un conveni amb

l’ajuntament per autoritzar el desenvolupament de

Beret, i es va fer la cadira de la reina, i al 83 em van

trucar per si volia anar a treballar allà i de seguida vaig

dir que sí. 

El dia perfecte d’esquí per Aureli Bisbe?

El que hagi caigut un pam o dos de neu ben freda la nit

passada. Que surti el sol, que estiguis a 15 sota zero, i

a rebentar tot el que puguis. El que passa és que ja sóc

avi de l’esquí.

El racó favorit de Baqueira?

M'agrada molta la zona nord i també la zona de La

Peülla, que està en un extrem de l’estació i que molts

cops s’hi esquia poc. 

Què és el que mires primer en una estació?

Quan vaig a una estació vaig a fer el xafarder,

començar per una punta i acabar per l’altra. Sembla

que el turista li dóna molta importància als quilòmetres

de pista i al desnivell, que la tenen, però això no ho és

tot. 

Què valores més com a usuari?

El primer, i que molts cops no és té gaire en compte, és

l’accés. L’esquí és un esport incòmode. Fer un accés

fàcil és importantíssim. Després, la qualitat dels

remuntadors és bàsica. Anar en un desembragable o

en una cadira de pinça fixa, la diferencia és gran. No

cal anar a telefèrics tant grossos ni a telecabines. S’ha

de trobar una relació del cost de la inversió i la qualitat

del servei, i després el traçat de les pistes és bàsic.

Arribar amb els remuntadors als punts claus, on

puguis distribuir bé a la gent, mantenint unes densitats

de pista adequades.

però com et pots fer mal en qualsevol altre esport.

Sembla ser que ara, com que hi ha més gent que

esquia, l’esport s’hagués de regular, i això és compli-

cat. Ja tenim un reglament d’Atudem. L’esquí és una

activitat que fas a la natura, en la qual has de tenir sen-

sació de llibertat. Mentre la gent mantingui aquesta

sensació i se sàpiga comportar, ho hauríem de deixar

així.

Com a president de l’Atudem o com a director de

Baqueira Beret, t’has plantejat la implantació de

policies o cossos de seguretat a les pistes?

Sí que s’ha plantejat, i sí que hi ha estacions que ho

volen. La policia hauria de ser-hi, i hi ha cops que no hi

és. Hauria de resoldre problemes d’ordre públic, però

no voldria que es posessin radars i es perseguís a la

gent per la muntanya.
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“Des de Catalunya envegem

que a Andorra la neu sigui

un objectiu de govern”

Més encara, quan hi ha força esquiadors a les pistes,

entre ells molts nens, que són els més dèbils, oi?

En la seguretat personal cadascú hauria de ser cons-

cient per si mateix. A Baqueira ja fa molts anys que fem

anar als nens amb casc. El que sí és molt important i

que poca gent ho fa és regular-se les fixacions. No es

parla de quan tens uns esquís guardats, els treus, i vas

a esquiar directament. Després et fas mal en una cama

i dius que això d’esquiar és perillós. S’ha de cuidar el

material. I aquí és on s’ha de fer molta prevenció.

Tothom hauria d’anar amb uns esquís ben llimats, ben

encerats i amb les fixacions ben regulades. �

Argulls-Peülla, una de les àrees predilectes de Baqueira 

que més agrada a Aureli Bisbe. Foto: Baqueira Beret.


