
de màgia desapareguessin les estacions del Pirineu

seria la ruïna i el Govern també se’n ressentiria, ja

que a més a més som el motor econòmic i contribuïm

molt a l’equilibri territorial de Catalunya. Fa 15 anys

les valls del Pirineu s’estaven despoblant, i ara passa

el contrari”.

- Pensa que aquesta situació anirà a millor?

-“Crec que sí. Ara estem en una fase de clara moder-

nització i només copiant el que fan les administracions

d’altres països –i ja no parlo de França, d’Àustria o

d’Itàlia– sinó d’Aragó, Andorra i el Pirineu francès…”.

- Perdoni que el talli, què copiaria?

-“Home!, l’ajut institucional. És a dir, crèdits tous i

subvencions per un pla de renovació”.

- És a dir, considereu que teniu poca ajuda administra-

tiva?

-“En tenim, però és insuficient. L’única subvenció que

tenim és per neteja de neu i la millora dels accessos.

Per tant, penso que en el futur el Govern, mitjançant

el Departament de Turisme, de Política Territorial i de

Finances ens haurà de recolzar molt. Del contrari hi

haurà algunes estacions que tenen alguns problemes,

i sinó se les ajuda pot ser que…”.

- I per demanar aquests diners, com ho fan. Cada esta-

ció va pel seu compte o van totes a una?

-“Ara estem a punt d’iniciar un Pla Estratègic perquè

jo també em poso en la pell de l’Administració i veig

que és difícil concedir els ajuts correctament, ja que

cada estació és diferent i cadascuna té una problemà-

tica particular. Per tant, crec que s’ha d’engegar

aquest Pla Estratègic que no és més que una diagnosi

de les diferents estacions, perquè després cadascuna

d’aquestes sàpiga el que pot demanar i

l’Administració el que ha de fer. Cal recordar que la

competència que tenim dels nostres veïns cada dia és

més forta. Ells han tingut la sort de tenir subvencions

molt abans que nosaltres”.

- Tot i això, el sector de la neu passa per un bon

moment, com ho demostra el projecte de l’obertura de

la Vall Fosca i la tornada de la Tuca. Què en pensa al

respecte?

-“El més important és que aconseguim, amb ajuda o

sense, modernitzar les estacions. Si nosaltres ho

aconseguim, a la vegada que puja una mica el fluxe

d’esquiadors al nostre país i podem rescatar aquest

percentatge que se’n va fora, dues estacions més hi

caben. No moltes més estacions, però hi caben. Una

que ja era –la Tuca–, i una altra que sens dubte és un

projecte molt ambiciós –Vall Fosca que donarà un fort

impuls al sector i a la seva comarca.

- D’altra banda, el tema de la seguretat sempre ha

estat present a les estacions, especialment la passada

temporada quan van iniciar la campanya del casc.

Suposo que la seguretat segueix sent una de les qües-

tions que més els preocupa, oi?

-“Evidentment que ens preocupa. Totes les estacions

estan protegint les pistes en els punts més conflictius

per evitar que hi hagi accidents. L’ús del casc, no ja a

partir dels greus accidents que va haver-hi, sinó abans
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d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM) des de fa set anys veu amb escepticis-

me el futur dels nostres centres hivernals. Segons ell, el paper de les esta-

cions d’esquí és fonamental en el desenvolupament econòmic de les comar-

ques del Pirineu, i aquesta situació els hauria de garantir unes majors ajudes

econòmiques que els permetessin encarar el futur amb més garanties d’èxit.

Han quedat enrere aquells anys en què Josep Pujol

agafava els esquís que li havia fet el fuster, les botes

el sabater i les fixacions el manyà, tots ells de

Camprodon, els lligava a la bicicleta i anava fins a

Ripoll per agafar el tren que el deixava a la Molina.

Avui dia, Josep Pujol té en les seves mans el destí

d’aquelles estacions que quan era jovenet li transme-

tien unes sensacions que el feien estimar la vida, la

natura i la neu com ningú. I per aquesta raó vol fer tot

el que sigui al seu abast perquè els afeccionats cata-

lans a la neu puguin tenir la mateixa il·lusió que quan

ell pedalejava amb força el tram que separava

Camprodon de Ripoll.

- Una mica per situar-nos, quan temps porta al càrrec?

-“Penso que ja fa uns sis o set anys que estic com a

president. Vaig assumir el càrrec perquè malaurada-

ment el president que hi havia, Jaume Domènech, va

morir. Va haver unanimitat en el moment que vaig sig-

nar per dos anys. No estic descontent d’haver estat i

d’estar en aquest càrrec. Al contrari, crec que he

aconseguit uns objectius importants”.

✒ Celes Piedrabuena

les escoles d’esquí i les pròpies estacions aconsellaven

a tots els grups de nens que hi anaven que portessin

casc. Obligar a les persones grans que portin casc és

més difícil. En definitiva, els accidents de l’esquí són de

coco, molts van per sobre de les seves possibilitats. Si

els esquiadors fossin conscients de les seves capaci-

tats, l’esquí no hi hauria tants accidents”.

- Però, vostè no es va manifestar gaire partidari que a

les pistes hi haguessin els agents de seguretat que, per

exemple, sí que tenen a Andorra.

-“Compte amb això. Una solució fàcil seria que el

Govern donés l’autoritat suficient a les persones que

desenvolupen les tasques de pisters socorristes i que

a la vegada són coneixedors de la problemàtica de

cadascuna de les estacions. Si hem d’esperar que

vingui la força pública, ho tindrem molt difícil. Els pis-

ters, dins de la seva funció estan obligats a posar en

coneixement de la direcció si es troben amb alguna

persona que no té un bon comportament, i aleshores

es comunica ràpidament a les patrulles dels Mossos

d’Esquadra per si és necessària la seva intervenció.

- Falten pocs dies per finalitzar el mes d’octubre. Hi ha

el rumor que deixa la presidència de l’ACEM, què ens

pot dir al respecte, i, seguidament, quina relació té

amb la Federació Catalana Esports d’Hivern?

-“Del primer tema ara no parlaré, de moment, pel que

fa a les relacions penso que són bones, però és una

qüestió d’enteniment. Hem de mirar que tots dos

sapiguem caminar donant-nos les mans, ja que tots

dos toquem el mateix producte i penso que ens

entendrem”.

- Vol afegir alguna cosa més?

-“Home, com a empresari demanaria que als catalans

analitzessin bé l’oferta de les nostres estacions que

amb tota seguretat els podem oferir els millors ser-

veis més còmodes i més a prop de casa”. 

- Quins són aquests?

-“Per anomenar dos o tres hem aconseguit que totes

les estacions de Catalunya puguem gastar el gasoil

subvencionat com els pagesos. Això representa un

estalvi molt gran. Després, amb les companyies elèc-

triques hem aconseguit uns pagaments fixes cada

mes amb el tema de la potència. De manera que

tenim sis mesos del cent per cent de la potència con-

tractada i sis més que ens apliquen aproximadament

un 10%. I moltes altres coses que configuren la ges-

tió que portem des d’aquí, amb una visió clara i deci-

dida que per guanyar diners es necessiten dues

coses: tenir clientela i una bona gestió, la qual cosa

vol dir que no tant sols cal pensar en recaptar diners,

sinó també en estalviar-los al màxim. Aquesta és la

filosofia que jo sempre he anat aplicant”.

- Quan vostè va arribar al càrrec com es va trobar

l’ACEM i en quina situació es troba ara?

-“Si parlem a nivell econòmic bé. Potser ara ens

estem superant, perquè moltes accions que han de

fer les estacions les centralitzem des de l’ACEM, com

la compra del gasoil i altres materials. Aleshores

l’ACEM té una petita comissió, i tot ajuda. De mica en

mica s’omple la pica”.

- Per què, concretament, quina és la feina de l’ACEM?

-“Bàsicament la tasca de l’ACEM és la de qualsevol

agència administrativa. Tots formem la junta i ens

reunim a la seu de la nostra associació i discutim els

problemes que tenen les estacions, que són molt

comuns, tot i que després cadascuna té els seus pro-

blemes, el seu clima, la seva distància en relació a les

grans ciutats…També organitzem els cursets de

reciclatge de personal. Cada any els fem al novembre

i estic molt content d’aquests cursets. Abans només

se’ls donava un diploma que donava fe que havien par-

ticipat. Però de seguida em vaig adonar que el que es

regala no té valor i aleshores vaig proposar que el que

volgués participar pagués una petita quota testimo-

nial. El més important és que no hi hagi cap estació

que contracti una persona que no aprovi aquests cur-

sets mitjançant uns exàmens finals. La teoria és que

tothom sigui el més professional possible”.

- Fa un moment comentava la problemàtica que patei-

xen les estacions. Bàsicament, quines són les dificul-

tats que té una estació?

-“La principal és la falta de diners. Les inversions en

una estació d’esquí són multimilionàries. En el món de

la neu tothom es guanya la vida menys les estacions.

A vegades penso (sé que és una utopia) que si per art

Cal fer caixa
Com diu el senyor Pujol en l’entrevista, les estacions catalanes tenen unes grans despeses, que cal mirar de

contrarestrar amb força ingressos. D’un temps ençà, una petita part d’aquests ingressos provenen dels mesos

d’estiu, ja que els centres hivernals, aprofitant la pujada dels esports d’aventura, han mirat d’allargar la tempo-

rada. Al respecte, el president de l’ACEM respon: “És més fàcil en unes estacions que en d’altres. Si una estació

té la base per sobre dels 2.000 metres no és el mateix que una que la té a 1.500 metres, sobretot a l’estiu

perquè el clima és molt més dur. I està clar que la base de la rentabilitat de les estacions és a l’hivern, i la base

d’aquesta rentabilitat passa per tenir una bona organització, una bona gestió i, sobretot, que no falti la neu”.

Josep Pujol el passat 4 de novembre, durant la

presentació de la temporada 2003-2004. �


