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Arriba la primavera, i des del telecadira veiem com les
taques marrons van guanyant espai al blanc. Els més
fanàtics intenten connectar les taques blanques creant
una pista fictícia per creuar la gespa quan no hi ha més
remei, sense voler acceptar que això és més semblant
al trekking amb esquís que a esquiar. S’apropa el
moment de guardar l’equip amb dues voltes sota clau,
tancant els ulls en donar la darrera volta, i tornar a casa
amb la mirada perduda en la carretera intentant dis-
treure'ns escoltant el sorollós futbol a la ràdio, que no
pot amagar la sensació de pèrdua. La temporada s'ha
acabat, i haurem d’esperar uns quants mesos, que ni
ens atrevim a comptar, fins que el blanc torni a guanyar
terreny i puguem esquiar de nou. Però hi ha un lloc on
aquest color no desapareix mai, on l’orografia i l’alçada
s’han associat per crear un refugi per a la neu, i pels
esquiadors perennes. Per a tots aquells qui reconeixen
aquesta crisis post-temporada, les glaceres ofereixen
el tractament perfecte. Les més importants d’Europa
es troben als Alps, i permeten en més o menys mesu-
ra esquiar a l’estiu; n'hi ha que resten obertes 365 dies
l'any, i d’altres que obren de juny a setembre. 
Però no només pels fanàtics són les glaceres un destí
interessant. Davant de la massificació que es viu a las
pistes durant l’hivern, cada vegada més gent opta per
canviar les dates de les seves vacances i gaudir d’una
experiència única, la de l'estiu a 3.000 metres d’alçada
i amb els esquís posats.

A quaranta graus sobre el gel
L’esquí en glaceres durant els mesos de calor té carac-
terístiques particulars que el diferencien del “tradicio-
nal” o d’hivern. Estem parlant dels mesos de juny a
setembre, i ens situem a cotes generalment per sobre
dels 2.500 metres. L’efecte del sol és molt més extrem
que a l'hivern, tan per l’alçada com per l’època del any,
i afecta tan a la neu com als esquiadors. A cotes tant
altes la temperatura a les glaceres pot arribar als 50
graus, per aquesta raó la neu no dura en bon estat més
enllà del migdia. Tot i això hi ha moments i estacions en
les que podem trobar altres tipus de neu: si plou en
cotes baixes, a la glacera nevarà i hi trobarem neu pols.
Les instal·lacions obren, generalment, al voltant de les
set del matí fins les dues o tres de la tarda. Ens hau-
rem d’aixecar aviat si volem aprofitar el dia. La neu, a
primera hora, és dura o gairebé gel. 

Segons van passant les hores s’anirà tornant sopa, i al
migdia suposarà tot un repte per a les nostres cames.
Els recorreguts es limiten molt, però tot i això algunes
estacions compten amb dominis esquiables de fins a 30
km. D'altra banda, hi ha diferents aspectes que com-
pensen la limitació de pistes. L'afluència de gent, per
exemple, és molt menor. També compensa el fet d'es-

quiar amb un temps de platja, sense passar fred, dis-
frutant de la distesa atmosfera de les vacances d'estiu,
o prendre una cervesa en màniga curta a la terrassa
d’un restaurant a 3.000 metres d’alçada, amb el Mont
Blanc al davant. Per si això no fos prou, l’ambient és,
generalment, força tècnic i expert; els esquiadors apro-
fitant per millorar la tècnica, i moltes seleccions nacio-
nals d’esqui alpí entrenant a les glaceres, el que suposa
un espectacle digne de veure. Podrem compartir des-
cens amb figures de l'esquí, i pujar-hi compartint xerra-
da al telecadira. 
A la glacera s’han de respectar escrupolosament els
senyals, i mai endinsar-se allà on estigui prohibit. Sota
la neu es poden trobar avencs, forats i esquerdes que
poden causar accidents. El perill de ceguesa transitòria
per la neu en cas de no portar ulleres de sol adients és
molt gran. També podem perdre transitòriament la pell
si se'ns acudeix esquiar sense protecció, que ha de ser
alta. En quant a la roba a portar, hem de tenir en comp-
te que durant el matí les temperatures seran molt bai-
xes, i experimentaran una pujada extrema al llarg del
dia. Haurem de portar roba lleugera sota d’altra tèrmi-
ca. En el cas de l’snowboard, l'experiència a les glace-
res durant l’estiu pot ser fins i tot més gratificant, ja
que els practicants d'aquest esport no necessiten tant
espai, i gairebé totes les estacions han creat snow-
parks amb rampes, half pipes i zones de salts.

Reportatge

A temperatura estival, en màniga curta i esquiant amb els
cims més alts dels Alps davant nostre. No és fruit de la
imaginació, sino de la muntanya. Són les glaceres i perme-
ten fer servir els esquís també a l'estiu. Destí habitual
d’esquiadors professionals i d’altres que no poden deixar
de pensar en la neu, són també una bona opció per a
les vacances estivals, gràcies a l’oferta esportiva
d’apresquí i turística de la majoria dels dominis
oberts. I són cada cop més una alternativa
pels què fugen de les aglomeracions de
les estacions d’esquí a l'hivern.

Esquiar en màniga curtaEsquiar en màniga curta
Eva Dallo

Tignes és una de les possibilitats que et pot permetre continuar
gaudint de la neu durant l’estiu (Foto: Jean-Marc Favre).!

El Klein Matterhorn és el  teleféric més alt d'Europa, que
porta fins al cim de la glacera del mateix nom a la estació
suïssa de Zermatt (Foto: Zermatt Bergbahnen).

!

Molts dominis
dels Alps estàn oberts

tot l’estiu



02

Els millors d’Europa
Els dominis d’esquí d’estiu més famosos d’Europa ho
són no només per les seves pistes, sinó també per la
seva oferta d’apreski. Les instal·lacions tanquen a les
dues o tres del migdia, i la majoria d’elles ofereixen pas-
sis multiaventura que permeten practicar altres
esports per la tarda o obtenir-ne descomptes. L'oferta
és molt variada, des d'esports nàutics a ràfting, pas-
sant per excursions a cavall o parapent. 
Les glaceres més espectaculars d’Europa es troben
repartides entre Àustria, França i Suïssa. Es difícil
establir quina és la millor de totes, i fins i tot inútil, ja
que aquesta és una qüestió de gust i de nivell. Però aga-
fant aquesta darrera variable, el nivell, com a criteri, es
podria dir que la més exigent, i que suposa un major
repte és la glacera austríaca de Hintertux.

Per a experts
Situada al Tirol austríac, a la vall de Zillertal, la glacera
de Hintertux està oberta tot l’any i es considera perío-
de estival del 3 de maig fins al 10 d’octubre. Durant
aquest temps hi ha entre 10 i 18 km de pistes, amb una
longitud màxima de 2 km. Ofereix impressionants vis-
tes des del punt més alt. Partint del poble de Hintertux
haurem d’agafar dos telecabines que ens portaran a la
base de la glacera, a la qual arribarem amb dos telefè-

rics. Amb bones condicions trobarem 3 telecadires i 7
tele-esquís, en funcionament desde les 8:15 h del matí
fins a les 4:30 h de la tarda, i un enorme snow-park.
Una altre peculiaritat d’aquesta glacera és la gran quan-
titat de restaurants. Entre els atractius per l’apresquí
s'hi compten la Spannagelhöhle, la gruta més gran
d’Àustria, de 10 km de llarg i 25 metres de profunditat.
Tampoc no s’ha d’oblidar que a Àustria les estacions
d’esquí són petits pobles tirolesos que permeten gaudir
del plaer del bon turisme després d’esquiar.
Web: www.hintertuxergletscher.at

Més  a prop d'Innsbruck, a la vall d’Stubai, es troba la
glacera de mateix nom i coneguda per ser el domini
d’esquí d’estiu més extens d’Àustria, i un dels més
grans d’Europa. Moltes estacions voldrien tenir en ple
hivern el domini d’Stubai durant aquests mesos. Les
pistes de la glacera comencen als 2.300 metres i
pugen fins els 3.300. És una glacera de dificultat mitja-
na, i tot i que trobem pistes de major dificultat no són
les més abundants. Inclou un snow-park amb half-pipe.
Web: www.stubaier-gletscher.com

La més alta d’Europa
Ni més ni menys que 25 quilòmetres de pistes es poden
recórrer a l’estiu a la mítica estació suïssa de Zermatt
gràcies a vuit remuntadors que ens porten al Klein
Matterhorn. Aquesta glacera de 3.883 metres de alça-
da ofereix una de las vistes panoràmiques més espec-
taculars del món: 40 cims de més de 4.000 metres
d'alçada, així com 200 km de serralada que arriba gai-
rebé fins a la Mediterrània. Gaudir d’aquesta panoràmi-
ca és possible gràcies al telefèric més alt d’Europa,
batejat com la glacera, que ens porta fins als 3.820
metres d’alçada. La zona d’esquí estival de Zermatt ofe-
reix pistes per a tots els nivells, entre elles una de 7 km
i 999 metres de desnivell, així com el snow-park més
alt del món i dos half-pipes. Les instal·lacions comencen
a funcionar a les 7 del matí fins a les 4:45 h de la tarda.
Gràcies a la seva alçada podem trobar-hi neu pols fins i
tot en ple estiu. Zermatt és un dels millors llocs d’esquí
d’estiu de l'hemisferi nord, i la majoria dels esquiadors
que hi trobarem són experts, amb un nivell molt més alt
que a l'hivern. 
Web: www.zermatt.ch

D'ambient més familiar i a només a 40 minuts en cotxe
de la veïna Zermatt, el poble de Saas-Fee conta també
amb la seva particular glacera, l'Allalinhorn. Operativa
durant tot l’estiu i amb un dels millors parcs d’esquí fre-
estyle del món, Saas-Fee és una de les meques dels
practicants d’aquesta disciplina. Durant el mes de juliol
s'hi celebra el campionat europeu d'esquí freestyle, on

3 de la tarda. Compta amb 17 remuntadors, un snow-
park i un half-pipe així com nombrosos salts. Els forfets
en aquesta època ofereixen a més entrada gratuïta o
reduïda per 25 activitats esportives més, que inclouen
catamarà, rafting i bungy-jumping entre d’altres. 
Tot plegat fa de Les Deux Alps una de les estacions
clàssiques i més famoses per l’esquí d’estiu. 
Web: www.2alpes.com

Més a prop de la frontera amb Suïssa, protegida sota
la immensa figura del cim de la Grande Motte, s’amaga,
a 3.550 metres d’alçada, la seva glacera. Aquesta per-
met a l'estació de Tignes obrir del 17 de juny fins al 3
de setembre, mesos en els què es pot esquiar en 20
km de pistes amb 750 metres de desnivell i un snow-
park. La glacera està equipada amb 13 remuntadors,
que inclouen un funicular ultra-ràpid. Les pistes són de
nivell mitjà a excepció de dues pistes vermelles i una
negra. Aquesta darrera es diu Leisse i tanca a les 11
del matí per la seva orientació.
Web: www.tignes.net "

es poden veure volar les màximes figures d’aquest
esport. Dins dels 20 km de pistes obertes a l'estiu, que
arriben fins als 3.600 metres d’alçada, hi ha prou pen-
dents per que els millors equips s’hi entrenin. L’oferta
d’activitats és molt àmplia, i inclou des de bici de mun-
tanya a trekking o escalada, passant per aeròbic. A
Saas-Fee es pot gaudir del més autèntic esperit alpí i
sense cotxes, ja que estan prohibits al poble i a tot el
seu domini a excepció de petits utilitaris elèctrics. A
més compta amb el restaurant giratori més alt del
món, a 3.500 metres d’alçada.
Web: www.saas-fee.ch

Glaceres franceses
A Les Deux Alpes es troba el domini d’esquí d’estiu més
gran de França. Això és possible gràcies a dues glace-
res situades entre els 3.000 i els 3.520 metres d’alça-
da: la Mont de Lans i la Mantel. El 16 de juny l'estació
gal·la comença la seva temporada d’estiu i s’omple
d’activitat fins l’1 de setembre, de les 7 del matí a les

La glacera de Hintertux és una
de les més exigents dels Alps.
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A l’estiu les estacions amplien la seva
oferta d’activitats per a totes les edats.

!

Les glaceres permeten no només esquiar, sinó
també altres tipus d’activitats alpines. La glacera
de Stubai ofereix a més el domini d’esqui d’estiu
més gran d’Àustria (Foto: Stubaier Gletscher).

!

Al Klein Matterhorn es pot gaudir d’una de las vis-
tes panoràmiques més espectaculars del món: 40
cims de més de 4.000 metres d'alçada i 200 km
de serralada (Foto: Zermatt Bergbahnen).
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A Saas-Fee es troba el restaurant giratori
més alt del món, a 3.500 metres d’alçada

(Foto: Saas-Fee/Saastal Tourismus).
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El 16 de juny Les Deux Alpes comença la seva tempo-
rada d’estiu i  s’omple d’activitat fins l’1 de setembre

(Foto: Office de Tourisme des 2 Alpes/JP Noisilier).
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Del 17 de juny fins al 3 de setembre es pot esquiar a
Tignes en 20 km de pistes amb 750 metres de des-

nivell i al seu snowpark (Foto: Jean-Marc Favre).
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