
La neu primavera ofereix la possibilitat

de deixar les traces al matí i fruir de

les activitats alternatives a la tarda.

Tot i això, la recta final de la temporada

blanca es tradueix en una bona

oportunitat per a la pràctica de l’esquí

i surf de neu. Un mínim de prudència i

l'elecció del millor pendent seran

suficients per gaudir de l’esport blanc.

✒ Elisabeth Esporrín

Del fred a la calor, de la neu pols a la neu primavera.

L’arribada d’aquesta estació marca l’inici del bon

temps. Els dies són cada vegada més llargs i les

hores d’insolació estoven abans la neu. Tot i amb

això, la recta final de la temporada blanca ofereix la

possibilitat de gaudir de l’esport blanc amb unes jornades

molt més assolellades i tranquil·les. Després de les

aglomeracions hivernals, els mesos de març i abril es

converteixen en dates immillorables per deixar les

últimes traces a la neu.

Si vols aprofitar bé aquest tipus de neu, has de canviar

el xip. La primavera comporta diferències clares de

temperatura entre el dia i la nit. A més, la claredat

dels dies i de tant en tant alguna nevada sobtada inviten

a gaudir de l'esport blanc. La neu primavera és neu

dura que s’estova al llarg de la jornada per l’efecte

del sol i la pujada de la temperatura. La seva textura

es torna enganxosa, sobretot a partir de migdia. Per

tant, caldrà pujar una mica més aviat a les pistes per

recórrer les primeres baixades sobre una neu que

encara no s’ha transformat. 

La qualitat de la neu primavera 

caduca en un temps rècord

Primerament, s’hauran d’escollir les pistes baixes de

l’estació i aquelles que es troben orientades al sud.

Per tant, haurem de començar per les zones assolellades

des de primeres hores del matí, per continuar a migdia

per les pistes de la cara nord. En aquestes últimes,

l'exposició solar és mínima i, per tant, la neu es conserva

en condicions òptimes durant un període de temps

més llarg. L'última hora, quan la neu té ja la textura

03

Reportatge

A la primavera
canvia el xip

del xiclet, les pistes queden únicament reservades als

surfistes, ja sigui per a la pràctica del foapista o l'es-

til lliure, ja que el rendiment sobre la planxa és molt

millor en la neu tova. És per això que els riders no

enceten la seva jornada blanca fins que el sol pica de

valent. D’altra banda, gairebé són els únics que

romandran a les pistes fins a les cinc de la tarda.

Conèixer la neu 
Aparentment, l’aspecte que ofereix una vall nevada

sembla sempre igual. El mantell blanc pot ser homogeni,

però la qualitat de la neu no és sempre la mateixa. La

primavera es caracteritza pels canvis sobtats de

temps i és per aquest motiu que la neu pot adoptar

totes les qualitats. 

La neu pols, la més apreciada pels esquiadors, és la

que trobarem després d'una nevada i amb temperatures

per sota el zero graus. Així, doncs, es pot transformar

en neu humida quan la temperatura puja i la humitat

és alta. La neu crosta o ventada es caracteritza per

ser dura a la superfície i pols o apegalosa per sota

(segons el grau d’humitat i temperatura). Predomina

després d'una forta ventada i un canvi brusc de tem-

peratura. A l'igual que la neu humida, es desaconsella

esquiar-la o en qualsevol cas, queda reservada a per-

sones amb un bon nivell tècnic. La neu primavera és

aquella que es transforma per la insolació i les altes

temperatures. És molt agradable deixar-hi les traces,

sobretot quan el pendent és verge. Només hi ha un

problema, i és que la seva qualitat pot variar d'una

baixada a una altra, ja que és un tipus de neu que

caduca en un temps rècord. Així doncs, després d'un

parell d’hores podríem ja esquiar sobre la coneguda

neu sopa o pasta, plena de grumolls i amb gran quantitat

d’aigua, quasi impossible de lliscar-hi per sobre, ja

sigui a la pista o per fora. Atenció, doncs en aquesta

última, ja que els esquís poden encarrilar-se i una

enganxada d’aquestes característiques pot portar

greus conseqüències. 

Opcions per a tothom
Hem vist  com la neu es transforma –segons la tem-

peratura, el grau d’insolació, gruix màxim i/o grau

d’humitat–, al llarg del dia. I encara que hi ha dies que

la neu aguanta tota la jornada, l’arribada del bon

temps obre un ventall de possibilitats a les activitats

conegudes com postesquí (après-ski). Així doncs, des

de prendre el sol en una terrassa d’altitud, un bany en

una piscina aclimatada, un passeig amb raquetes o

motos de neu fins un vol amb ala de pendent biplaça,

la primavera no té límits. 

La majoria d’estacions hivernals tenen una carta

d’activitats inesgotables que trobaràs a les seves

pàgines web:

Boí Taüll Resort: snowbike o bicicleta equipada amb

esquís, motos de neu, senderisme amb raquetes,

sortides al Parc Nacional d'Aigüestortes

Baqueira Beret: excursions amb raquetes de neu,

motos de neu fins a Montgarri, heliesquí.

Espot Esquí: recorreguts amb raquetes, tirolina o

excursions nocturnes.

Port Ainé: país per excel·lència dels esports d’aventura,

excursions tant de dia com de nit amb raquetes de neu

La Molina: circuit de quads, vols amb globus aerostàtics 

Vallnord: baixades amb bicicletes de neu, airboard

(aparell inflable que llisca sobre la neu), circuit de

motos de neu infantil, circuits per a raquetes de neu

vols amb helicòpter o ala de pendent.

GrandValira: Esquí amb la màquina trepitjaneu. Els

esquiadors són arrossegats amb la màquina fins al

Pic de l’Encampadana per baixar per un forapista controlat,

trineu amb gossos, circuits amb raquetes de neu, circuit

d’aventura i motos de neu, a més de la ‘Primera Neu’. 

Estacions catalanes de fons: disposen totes elles de

circuits marcats amb raquetes de neu, amb o sense

monitor.

Estacions neu catalanes: totes les estacions de la

Cerdanya francesa contemplen les excursions a peu i

amb raquetes amb un gran nombre d'itineraris marcats

i senyalitzats.

La primavera als Alps
Als Alps, la cosa canvia. La majoria d’estacions tenen

cotes més altes per a la pràctica del esquí. I això es

reflecteix amb la qualitat de la neu, ja que encara que

pugin les temperatures, la neu a partir de la cota

2.500 metres es manté pols. Si volem esquiar en neu

pols, caldrà escollir una estació que tingui glacera. A

més, moltes d’elles no tanquen durant l’estiu i, per

tant, la temporada s’allarga.

Des d’aquí et presentem una petita guia de l’algunes de

les millors glaceres per a la pràctica de l’esquí a l’estiu:

Tignes (Saboya/ França). 

Cotas: 2.700-3.450 m. www.tignes.net 

Les 2 Alpes (Dauphiné/Isère/ França). 

Cotas: 2.800- 3.600 m. www.les2Alpes.com

Val Thorens / glacera Péclet (Savoia/ França). 

Cotas: 2.800-3.300 m. www.valthorens.com 

Saas-Fee (Valais/ Suïssa). 

Cotes: 2.700-3.600 m. www.saasfee.ch 

Zermatt (Valais/ Suïssa). 

Cotes 2.940-3.900 m. www.zermatt.ch 

Kitzsteinhorn (Kaprun/ Àustria). 

Cotas: 2.750-3.029 m. www.europasportregion.info 

Stubaier a Innsbruck (Tirol/ Àustria).

Cotas: 2.302- 3.100 m. www.innsbruck.info 

� Rossignol i Grandvalira

En aquesta època cal estar atents als
canvis d’estat de la neu�



L’esquí de muntanya
Catalogada com una activitat singular, l’esquí de

muntanya es converteix en esta època de l‘any en el

medi ideal per descobrir la llibertat que ofereix la

muntanya fora de qualsevol soroll o senyal. Conegut

també com l’esquí de travessia, l’esquí de muntanya

és el nexe d’unió entre l’alpinisme i l’esquí. Unes llenques

equipades amb pells de foca durant la pujada, inviten

a traçar els millors descensos per zones lliures, on la

imaginació i una dosi de prudència seran els únics

aliats. Amb itineraris diversos tant pels Pirineus com

pels Alps, abans de llançar-se a l’inexplorat, haurem

d’estar atents a les condicions climatològiques, orientació

del pendent o possibles zones amb un cert risc de

caiguda de neu. La figura del guia de muntanya i l’ús

de l’ARVA (aparell per a buscar víctimes a la muntanya)

seran indispensables per poder deixar les millors traces

a la neu verge.

Més val prevenir que curar 
El sol de la muntanya és molt fort. Els contrasts de

temperatura, l’efecte mirall dels rajos solar amb la

neu sobre la nostra pell, el vent... podrien comportar

conseqüències nocives. Caldrà, doncs anar equipat

abans de llançar-nos a l'aventura blanca. 

Sobre neu primavera, haurem de

començar a esquiar per les zones

assolellades, per continuar a migdia

per les pistes de la cara nord

En primer lloc, és imprescindible portar ulleres de

sol. I tot i que és de vital importància portar-les

durant tot l’hivern, la protecció ocular a la primavera

revesteix molta més importància. A 2.000 metres

d’altitud, el sol és un 33% més fort que al nivell del

mar. D’altra banda, la neu té el mateix efecte que un

mirall sobre la nostra cara incloent-hi els dies que

estan núvols. En aquest aspecte, cal afegir que la

intensitat del sol és molt més forta que a l’hivern i

amb un notable increment al migdia. L’ús d’unes ulle-

res especialment dissenyades per la neu –ja siguin

ulleres o màscares–, no sols assegura un millor ren-

diment de l’esport blanc, sinó que a més protegeix de

les lesions oculars. Aquest tipus de lents incorporen

filtres que milloren la visibilitat i filtren els rajos

solars i, a la vegada, amplien la percepció del contrast

i el camp visual. Finalment, cal fugir de les lents que

no estiguin homologades  Les ulleres hauran de complir

totes les normatives pl que fa al filtre solar, a més de

portar el segell de la CE.

Un altre punt a tenir en compte és l’ús d’un protector

solar. Les cremes solars per a la neu hauran de portar

un índex de protecció adequat. El factor de protecció

dependrà de les hores d’exposició al sol. Mentre que

un factor de protecció 11 només en assegura una

exposició sense risc de 40 minuts, amb un protector

extrem podrem gaudir de tota la jornada sense cap

mena de problema. De totes maneres, cada persona

ha de saber la seva especial sensibilitat a l’exposició

solar i saber el temps que s’hi pot exposar sense risc

de cremades. Cal recordar, doncs que totes les

mesures per protegir-nos del sol són poques. A més

de prevenir qualsevol alteració cutània, evitarem la

sequedat i l’envelliment prematur de la pell. Tampoc

oblidarem els llavis. Especialment delicats, aquests

necessiten també un protector específic. �
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A la primavera és millor puja
més d’hora a les pistes.�

Aprofita aquesta època per fer altres 
activitats, com les excursions en múixing. �

No vulguis jugar amb el sol, la seva incidència
sobre la pell és més gran aquests dies.�


