
esquiadors no tenen massa opcions a l’hora d’escollir.

Una situació un xic sorprenent, si tenim en compte el

nombre d’esquiadors que hi ha a Catalunya i a

Andorra, les moltes estacions que tenim i la presèn-

cia gens menyspreable de neu al llarg de la tempora-

da. D’acord que no som un país amb una tradició

blanca com pot ser Àustria o Suïssa, però tampoc hi

ha motiu per estar tan malament com estem. En el

marc d’aquesta disbauxa és quan surten comentaris

com què s’ha de fer per tenir un esquiador a la Copa

del Món. Com és possible que tenint tants afeccio-

nats com tenim no surtin grans noms. Preguntes a

les quals la Federació Catalana Esports d’Hivern

(FCEH) mira de trobar respostes des de fa molt de

temps.

Pocs, però ben avinguts 
De res serveixen tots els esforços que fan des de la

FCEH si després els nois i noies en edat d’aprendre i

formar-se com a grans corredors el dia de demà no

tenen uns bons estadis de competició, no ja per

saber quin és el seu nivell amb la resta de joves sinó

per entrenar dia a dia, corregir allò que els costa

més, anar polint aquells detalls que fan esgarrapar

mil·lèsimes al crono.

De res serveixen iniciatives com la creació de progra-

mes específics com el del CAR de Sant Cugat, si des-

prés no es disposa dels diferents terrenys de joc on

millorar la tècnica, on començar a saber què vol dir

ser un esquiador.

I és una llàstima perquè només cal veure’ls entrenar i

competir per adonar-se que aquests joves van a

totes, que senten l’esquí a flor de pell, i ho fan tant

ells com els seus pares, que tant d’esforç han de

posar perquè els seus fills es puguin posar els esquís

un dia sí i l’altre també.

De fet, els estadis de competició que hi ha a

Catalunya i Andorra gairebé es poden comptar amb

els dits d’una mà, que ja és trist. Tindríem el de

Baqueira Beret, el de La Molina, el nou vingut de Boí

Taüll i para de comptar; un nombre al qual hauríem

d’afegir els andorrans, com són els d’Ordino Arcalís,

Pal-Arinsal i Pas de la Casa-Grau Roig. Una xifra que

en breu, tant bon punt estigui llesta l’estació de Vall

Fosca, es veurà incrementada.

Malauradament, els estadis

de competició que tenim es poden

comptar amb els dits d’una mà

Un terreny de joc en perfectes condicions
Tot i aquesta precarietat, podem dir que els estadis

de competició ofereixen una imatge tant o més imma-

culada que la que pot oferir la gespa de Can Barça.

Uns estadis on es treballa sobretot la seguretat dels

esquiadors, que aquests trobin unes pistes en perfec-

tes condicions per posar sobre la neu tot el que tenen

dins, més encara si tenim present que avui dia els

joves cada cop van més forts, una aposta que els ve

facilitada per la qualitat del material i, perquè no dir-

No tenen una cabuda per a milers de persones. Tampoc tenen gespa ni el

punt de penal marcat, ni jutges de línia marcant el fora de joc. Però els

estadis de competició de les estacions d’esquí catalanes i andorranes

compleixen amb escreix la feina que d’ells s’espera. Són pocs, però ben

avinguts. Són els que hi ha, i gràcies a ells, i a la feina que fan els centres

hivernals i els clubs, el calendari català pot oferir una imatge tant bona com

la que ve oferint en les darreres temporades.

✒ Celes Piedrabuena Alberto Palau i Fernando Zueras�

Reportatge

La partida es juga als
estadis de competició

De nou, Pista Llarga va acollir una

prova de la Copa d’Europa de Dames.�
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De desembre a abril el calendari català d’esquí alpí és

ple de competicions. Unes són més oficials que

altres. Unes van adreçades als més menuts, altres

als joves amb un gran futur per endavant i altres a

aquells esquiadors que ja ho han fet tot en aquest

món i que segueixen competint perquè el cor, el cap i

les cames li demanen. Tots ells necessiten un terreny

de joc on competir, que reuneixi unes mínimes condi-

cions. 

Són els estadis de competició. Unes pistes que han

de reunir unes característiques especials i que han

d’estar especialment condicionades per a la pràctica

de l’esquí de competició. Per desgràcia, els nostres

L’estadi de La Molina és de primer nivell i

sempre ofereix una imatge fantàstica.

�

Cal l’homologació de la RFEDI
A l’Estat, totes les competicions d’esports de neu i gel han d’estar homologades

per la Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), els inspectors de la

qual seran els encarregats d’inspeccionar les pistes i proposar si cal plantejar

les modificacions oportunes. Si una estació d’esquí vol que una de les seves pis-

tes tingui la categoria d’estadi de competició ha d’enviar la sol·licitud a la RFEDI,

amb una documentació que ha d’incloure, entre altres dades, la descripció de la

pista (el nom de la pista, la seva localització, el punt de sortida i d’arribada, el

desnivell, la longitud sobre el terreny, la possibilitat de traslladar els ferits fora

de la pista, la possibilitat de connectar amb instal·lacions d’aigua, les possibles

zones d’aterratge pels helicòpters, la instal·lació per produir neu artificial, indica-

ció de les zones on estaran instal·lades les xarxes de seguretat), un mapa a

escala mínima de 1:25.000 amb corbes de nivell i traçat de la pista, un perfil

longitudinal a escala 1:5.000 que mostri el desnivell i la longitud de la pista,

estadístiques sobre les condicions de la neu en la pista en els cinc anys ante-

riors, una fotografia gran on estigui dibuixat el traçat de la pista i un croquis de

conjunt de la pista (1:5.000) amb tots els punts característics indicats.

Un cop es tinguin tots aquests papers, s’ha d’enviar la sol·licitud d’homologació

mitjançant la Federació Autonòmica (en el nostre cas la FCEH) al president del

comitè d’homologació, a l’inspector en qüestió, i les taxes corresponents al

compte que marqui l’Àrea Econòmica Administrativa de la RFEDI. Si l’inspector

considera que les modificacions que s’han de fer són més aviat poques, el

sol·licitant ha de confirmar l’execució de l’estadi a l’inspector abans del 31

d’octubre de l’any en curs. I si es dóna el certificat d’homologació cal saber que

per a les pistes de descens i supergegant aquest té una validesa de cinc tempo-

rades i per a les pistes d’eslàlom i eslàlom gegant de deu temporades.



Boí també té el seu estadi
A la vegada que estàvem fent aquest reportatge

ens arribava la notícia de la inauguració d’un estadi

de competició permanent a l’estació lleidatana de

Boí Taüll. Aquesta instal·lació està situada a la

pista de Vaques, i permet esquiar dins d’un traçat

de competició, i sentir l’emoció i gaudir del vertigen

propi de la competició.

Fitxa tècnica

Ubicació: Pista de Vaques

Tipus de remuntador: telesquí

Disciplina alpina: eslàlom i gegant

Distància: 200 metres

Nombre de portes: 15-17

Les mesures per a una Copa d’Europa
La millor competició que es disputa a casa nostra

és la Copa d’Europa de Dames, que els passats 6 i

7 de març va tornar a tenir com a escenari la pista

Supermolina de La Molina. Van ser uns dies fantàs-

tics, amb bona part de les millors esquiadores del

moment, i amb un traçat en un estadi que feia goig.

Perquè es poguessin disputar els dos gegants,

l’estadi havia de complir requisits com:

- La pista de competició ha d’estar tancada, de

manera que no hi hagi ningú esquiant a part del

propi corredor.

- La pista ha d’estar tancada amb una xarxa homo-

logada que ha de ser de dos metres d’alçada, i cada

1'50 metres ha d’haver-hi un pal de policarbonat

homologat per la FIS.

- Ha de comptar amb dos punts d’assistència per 

poder atendre el corredor amb la major rapidesa

possible en cas que sigui necessari.

- L’arribada ha d’estar condicionada i preparada

amb els corresponents matalassos al fons, que

sigui una zona tancada i que no pugui entrar-hi

ningú.

- Les cèl·lules de seguretat han d’estar protegides.

- Tots els punts del traçat han de tenir la mateixa

qualitat de neu.

- Hi ha d’haver una ambulància a la part de baix per

si és necessària.

- Ha de tenir un punt d’aterratge per un helicòpter

en cas de necessitat.

Si  el delegat de la FIS, que dies abans de la cursa

avalua l’estat d’aquestes mesures, veu que aques-

tes no són suficients, sempre en pot demanar més.

ho, per unes condicions millors de neu. L’esquí de

competició actual poc té a veure amb el que es prac-

ticava fa uns anys, i els responsables d’aquests

espais actuen en conseqüència. 

En aquest sentit, Nadal Andor, director d’activitats

de Pas de la Casa des del 1973, afirma que a la seva

època els girs eren per traçar i controlar la velocitat,

avui en dia amb els girs s’arriba a accelerar, gràcies

a la neu i al material: "Tú poses un traçat d’abans a

un noi d’ara i no fa ni tres portes. Avui dia treuen

l’acceleració de qualsevol lloc. En una cursa tens que

en tres segons hi ha entre 30 i 40 corredors, i això

és perquè cada cop més es busca anar més de pres-

sa, ser més precisos."

També pot passar que hi hagi jugadors que no esti-

guin del tot preparats per jugar en aquest tipus de

terreny, que igual hi posen molta voluntat, i que, tot i

fer tant o més esforços que la resta de companys, no

arriben al nivell d’aquests.

Aquesta opinió és de Quico Colom, responsable de

pistes de La Molina, qui creu que molts esquiadors

no estan preparats per córrer amb els esquís que

porten: "Van a unes velocitats molt altes.

Actualment, fas un exterior amb càrving i pot ser que

no el controlis, i només amb l’impacte que et pots

donar amb la neu, segur que com a mínim tens una

commoció cerebral."

El paper de l’entrenador
La millor manera d’assolir el nivell adequat perquè no

passin fets que no voldríem que es produeixin, passa

per entrenar moltes hores, malgrat que també s’ha

de dir, que a l’igual que passa amb altres esports, al

marge d’entrenar s’ha de tenir un cert do, el que fa

que uns facin alguns moviments com si la cosa no

anés amb ells i altres gairebé s’hi deixin la vida en

l’intent.

Els estadis de competició s’han

d’adequar a la tècnica dels

esquiadors.
�

En imatge, l’estadi de competició  

Francesc Viladomat de GrandValira,

al sector de Pas de la Casa.

�
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Els nostres estadis de competició
Al marge del nou estadi de competició de Boí, a Catalunya hi ha dues estacions més que en tenen:

- Baqueira Beret. El tenen des de l’any 1982, però ja havien tingut un altre als anys 70.

- La Molina. Té set o vuit pistes homologades per fer curses FIS, i una que està capacitada per acollir una

prova de la Copa d’Europa.

I a Andorra tres més:

- Vall d’Ordino. Té un estadi d’eslàlom FIS

- Pal-Arinsal. Té un estadi d’eslàlom FIS

- Pas de la Casa-Grau Roig. Té un estadi d’eslàlom FIS

L’estadi internacional Costa

Rodona, a Pas de la Casa,

és la primera pista il·lumina-

da del Principat.

�

La persona que acompanya aquests joves en busca de

la glòria és l’entrenador, qui té la responsabilitat de

fer tot el que estigui al seu abast perquè els seus

alumnes no només progressin, sinó també perquè

aquesta progressió la portin a terme en uns estadis

segurs, que reuneixin totes les mesures necessàries.

Bàsicament, quan s’està entrenant el que s’ha de vigi-

lar és que a l’estadi no hi entri cap persona en la zona

evolutiva de l’esquiador, a més que no pot haver-hi

cap obstacle, com per exemple un arbre o un teleca-

dira en el recorregut, però cal recordar un cop més

que les mesures de seguretat les marca l’entrenador.

És ell qui vetlla per la seguretat dels entrenaments.

L’estació fa sempre tot el possible, però el pare ha de

saber amb qui deixa el seu fill. "És l’entrenador qui ha

de veure si s’ha de variar o no el traçat en funció del

seu alumne. No tots els entrenadors tenen el mateix

nivell de professionalitat ni experiència, per tant cal

tenir en compte amb qui es deixen els nostres fills",

sentència amb rotunditat Quico Colom.

És a dir, que s’ha de vigilar que l’entrenador o l’escola

que tutela el jove esquiador tingui un nom, una tradi-

ció i estigui reconeguda com a tal. En canvi, segons

Carles Garrido, director de muntanya de l’estació de

Baqueira Beret, "els entrenadors que treballen a

l’estació lleidatana tenen el títol que els acredita com

a tals, i que quan hi ha entrenaments, el responsable

de l’estadi parla amb l’entrenador i en conseqüència

organitzen l’entrenament". Una metodologia que no

pot evitar les caigudes, ni els accidents, ja que lògica-

ment a l’esquí hi ha nois que cauen i que es poden

lesionar.

Del que es tracta, doncs, és d’evitar aquestes situa-

cions, que els corredors competeixin en uns estadis

que reuneixin totes les mesures de seguretat, que

estiguin en mans d’entrenadors com Déu mana, que

sàpiguen comportar-se en un estadi de competició,

no forçar-los en excés, fer-los entrenar en funció de

les seves possibilitats, i que la sort no els doni mai

l’esquena. Això, és bàsic. Com també seria bàsic, de

vital importància que hi haguessin més estadis de

competició. És com si els nois que practiquen futbol o

bàsquet no tinguessin els suficients camps de joc o

com si tots els nois i noies que estan aprenent teatre

no tinguessin escenaris on mostrar l’art que porten

dins. Absurd, oi? �


