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Ara fa poc més de dos anys, Jesús Serra va ser escollit

president de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i

Activitats de Muntanya (ACEM) en substitució del trista-

ment desaparegut Josep Pujol, qui ho havia estat

durant vuit anys. En aquest marge de temps, el qui

també és conseller delegat de Baquèira Beret ha vist i

patit les dificultats que han sacsejat el sector de la neu

a Catalunya, però també ha vist amb satisfacció com

sorgien brillants iniciatives per mirar d’enfortir el que per

a tots està considerat com un dels principals motors

econòmics de les comarques de muntanya.

Precisament per aquesta raó, per la força dinamit-

zadora que arrosseguen les estacions catalanes allà

on es troben ubicades, Jesús Serra creu que s’ha de

diferenciar molt bé el que és una estació en si i els

beneficis que se’n deriven, dels negocis que creixen

al seu voltant. Ell té clar que una estació ha de ser

ambientalment i políticament sostenible, com també

veu amb molt optimisme l’interès de l’administració

catalana per mirar de regularitzar el sector de la

neu a Catalunya. Diu que no coneix el Pla director de

la neu en la seva totalitat, però valora positivament

el fil argumental d’aquest, el qual no pretén sinó

consolidar les estacions d’esquí catalanes. Un pen-

sament que el conseller delegat de Baquèira Beret

té al cap des que s’aixeca fins que se’n va a dormir,

ja que sent una especial devoció pels esports

d’hivern, especialment per l’esquí alpí.

Com es presenta aquesta temporada que està a punt

de començar?

Amb optimisme. Penso que l’esquí català millora,

que intenta seguir el ritme de l’esquí d’Andorra i

Aragó, però ens costa. Aramón té uns projectes

molt ambiciosos i està invertint molts diners, el

mateix cas que Andorra, i el Pirineu francès també.

Nosaltres no ens hem de quedar enrere. Fem el que

podem, però costa.

I què cal fer per aprofitar el rebuf i assolir posicions

capdavanteres?

El que cal fer és el que s’està fent, que és que des

de l’administració es recolzin els projectes de les

estacions d’esquí i consolidar el que hi ha; intentant

que els processos de permisos, d’entrar a les vies

administratives i de poder esgotar tot allò que es

pot arribar a fer en una estació catalana, es pugui

fer sense gaires entrebancs; com s’està fent a

Andorra o a Aramón. De totes maneres, si jo hem

poso en la pell de l’esquiador català, m’agrada que

tothom tiri endavant i hi hagi una sana competència.

S’hauria de fidelitzar més l’esquiador català? Què en

penseu del Pla director de la neu?

Bé, encara no coneixem el Pla en la seva totalitat. Sí

les línies bàsiques, i sembla que vol anar en la línia

de consolidar les estacions d’esquí catalanes i de dei-

xar clar fins a on poden créixer, i que ho facin amb els

recursos suficients per tal que cada estació que fun-

cioni tingui cara i ulls, que les que tinguin dificultats

financeres tinguin la dimensió adequada per no tenir-

les, o que les que tenen projectes immobiliaris espe-

culatius no es puguin fer, però es pugui actuar d’una

altra manera. De forma que les funcions que tenen les

estacions d’esquí dintre de les comarques dels

Pirineus, de desenvolupament de zones de muntanya,

estigui garantida, tant per la pròpia estació i comarca

com per la població. Una estació ha de ser ambiental-

ment i políticament sostenible.

Un dels punts que esmenta el Pla director de la neu

és el de la possibilitat de llançar el forfet únic per a

totes les estacions catalanes, què us sembla aquesta

opció? Podria ser una bona forma d’afavorir la mobili-

tat dels esquiadors catalans, oi?

Aquest és un tema discutit. Bàsicament per qüestions

objectives. El forfet únic és molt fàcil d’establir. Té molt

sentit quan es dorm en un lloc i es pot anar a esquiar a

cinc estacions, com és el cas d’Andorra, de la

Cerdanya, de les estacions franceses de la Cerdanya;

però és més difícil de contextualitzar quan una estació

està separada de l’altra 300 o 400 quilòmetres. És un

altre concepte. L’ACEM treballa en el concepte de for-

fet únic o en una altra fórmula, però no és tant fàcil

d’implantar com sembla. Sí que es podria implantar el

forfet únic allà on hi hagi proximitat a les estacions,

però s’ha de treballar més el tema.

Després estaria l’opció d’allargar la vida de les esta-

cions d’esquí, que s’obrissin més a l’estiu i que fossin

més com a centres de muntanya.

L’idea que ens agrada a tots és que les estacions

sedueixin al turisme, i el turisme no tant sols és

hivern, sinó que també és estiu. El turisme vol dir

que tota la comarca –restaurants, comerços i

hotels– estiguin oberts més mesos. Des d’aquest

punt de vista, l’ACEM està a favor d’aquesta idea,

però sempre deixant molt clar que les estacions

d’esquí tan sols treballen a l’hivern, i que el que

poden fer és ajudar a les comarques a funcionar

millor a l’estiu.

Abans comentàveu el tema immobiliari, moltes hi

basen la seva principal font d’ingressos, quan potser

s’haurien d’obrir noves aixetes.

Les línies que està treballant el Pla director de la

neu de la Generalitat de Catalunya és buscar que les

estacions no s’hagin de recolzar en el tema immobi-

liari per tirar endavant un projecte. Jo haig de dir

que aquí hi ha una certa falàcia. Molta gent associa

les paraules estació d’esquí i immobiliària, i és com

associar com una platja de la costa amb els hotels

que s’hi fan. Una cosa és la platja, que atrau el turis-

me i la construcció de segones residències, i per

tant hotels, restaurants, etc. i l’altra, els hotels que

s’hi obren. Les estacions d’esquí podríem dir que

són com les platges que atrauen el turisme a zones

de muntanya, que si no, no tindrien aquest atractiu.

Jo separaria l’estació d’esquí i els efectes que pro-

dueix l’estació, com és el desenvolupament del turis-

me i totes les seves conseqüències, unes de negati-

ves i altres de positives. És a dir, que no s’ha de dir si

una estació d’esquí és bona o dolenta, sinó controlar-

la. Fer una estació com un punt de desenvolupament,

que ajudi a desenvolupar una zona de muntanya i, a

partir d’aquí, controlar-ne tots els efectes negatius.

És a dir, que l’èxit d’una estació d’esquí pot provocar
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“Implantar el forfet únic 

no és tan fàcil com sembla”

Jesús Serra, al seu despatx de l’ACEM. �

Jesús Serra recorda amb nostàlgia la seva època dau-

rada, la qual reprodueix aquesta fotografia, captada en

plena competició l’any 1969, quan tenia 19 anys.
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Un gran afeccionat a la neu
En un món com el que vivim acostuma a passar

massa cops que els directius i presidents que

regeixen algunes associacions tenen un gran

coneixement de l’esport però no en són practi-

cants. Jesús Serra és tot el contrari. Als sis anys

ja es va calçar els seus primers esquís i va ser un

dels primers privilegiats que va gaudir del primer

telecadira del Pas de la Casa. Una passió per la

neu que no ha abandonat mai i que el fa sentir

tant jove com el primer dia.

Quan vau començar a esquiar?

Quan tenia sis anys, a Navacerrada i a Candanchú.

Hi havia tradició familiar?

Sí, aleshores jo vivia  a Madrid, ja que el meu pare

s’havia traslladat. Els caps de setmana anàvem a

Navacerrada. Aleshores no esquiava pràctivament

ningú. Era amic de Paquito Fernández Ochoa, fèiem

curses junts i també vaig esquiar a Candanchú pos-

teriorment, que en aquell temps era la gran estació

dels Pirineus, amb la Molina. Després ja va venir a

Andorra amb el telesquí. Quan vam anar-hi va ser

la bogeria, però no hi havia res més que el telesquí

del Pas de la Casa. 

Encara esquieu?

Sí, sí, faig el que puc.

Heu practicat surf de neu?

No, no le he practicat mai. A partir dels 50 les cai-

gudes d’esquena són una mica fotudes.

Els vostres fills esquien?

La meva dona té dos fills i esquien tots dos. 
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una sèrie de problemes. Per tant, crec que l’adminis-

tració és qui ha d’anar-hi i controlar aquests proble-

mes i no culpar a una estació de generar-los.

Esteu content amb la feina de l’administració?

Des de l’ACEM diem que per solucionar un problema

s’ha de comprendre i conèixer-lo, i estem veient que

des de l’administració s’estan bolcant per conèixer i

estudiar totes les problemàtiques que envolten les

estacions d’esquí. A mi aquesta actitud m’agrada

molt, ja que és un primer pas, perquè després es

prenguin decisions més encertades.

Els tècnics de la Generalitat s’han apropat a vosaltres

o han anat per lliure?

Les dues coses. Ens han consultat, però també han

treballat amb bastant independència, però ens han

informat suficientment, i en determinats moments del

desenvolupament del Pla director de la neu, se’ns han

adreçat. Sempre voldríem que l’Administració ens

escoltés més, però no ens podem queixar. La base del

Pla de la Neu, que és un pla sectorial que està inserit

dins d’un pla territorial, és un estudi de la situació de

la neu a Catalunya. Un estudi que va fer l’ACEM. Li va

encarregar a una consultora que estudiés quina era la

situació del sector de la neu a Catalunya, quin era el

seu mercat, la seva oferta, les inversions que calien,

els llocs de treballs que generava, les variables econò-

miques, l’efecte sobre l’economia de les comarques,

etc. Un cop fet, aquest informe, que va pagar l’admi-

nistració, va quedar en les mans d’aquesta i es va tre-

ballar sobre aquestes idees. A partir d’aquí ens han

informat. No ens han consultat gaire més, però sí que

ens escolten. L’important és que s’hi interessin, i a

partir d’això si cometen una errada, serà perquè volen,

no pas per ignorància.

Però, realment la situació de les estacions catalanes

és una mica delicada. Només cal pensar en la incer-

tesa que planeja damunt Rasos de Paguera, Port Ainé

o Espot Esquí. Probablement a l’aficionat, li costi

d’entendre com es pot arribar a aquesta situació.

La temporada passada els promotors de Rasos van

decidir tancar perquè no sortien els números, ja que

fa dues temporades van tenir molta neu i no van

sortir els resultats. Cada estació és un món, però

no m’atreveixo a dir que no obriran. M’agradaria que

obrissin, però tenen les seves dificultats. Espot

Esquí té dif icultats amb el deute que té amb

l’Institut Català de Finances. També és un problema

que té Port Ainé. Desde l’ACEM tenim dues ver-

sions, la del propietari de l’estació i la de l’adminis-

tració com a creditor. Tots tenen interès a continuar

l’activitat i estem segurs que aquesta oferta hi serà

aquesta temporada pels esquiadors catalans.

A la vegada, sorgeixen noves i engrescadores iniciati-

ves, com la de la Vall Fosca o la nova era de la Tuca,

què en penseu.

Home, quan més oferta tingui l’esquiador català

millor. De la Tuca coneixia com era abans. Desconec

els plans actuals, i el projecte de la Vall Fosca és a

llarg termini, crec que es parla de l’estació d’esquí

d’aquí a dos o tres anys. És una zona que té atrac-

tiu, la de Vall Fosca, que és maca i on si arrelés una

estació d’esquí i es fes bé, els pobles d’allà se’n

beneficiarien. Repeteixo, si es fa bé, com sembla

ser que és el que es pretén.

Quins aspectes del funcionament de les estacions ando-

rranes o franceses us agradaria implantar a Catalunya?

A mi m’agradaria no tenir els impostos que no

tenen. Això no és cap bogeria. Som molt amics amb

els andorrans, però el compte de resultats d’una

estació andorrana comparat amb una catalana deu

ser que per cada forfet que ingressem nosaltres,

ells ingressen el forfet i el 50% més, ja que el 50%

per a nosaltres es va en impostos. Això vol dir miler

de milions en el decurs dels anys. Des d’aquest punt

de vista no es pot competir. Per a l’esquiador és

molt bo, ja que gaudeix d’unes estacions de primera

com les andorranes, a un preu de forfet assequible.

No hi ha IVA, no hi ha impost de societats, no hi ha

seguretat social…A més, des de fa uns anys, les

estacions andorranes han fet un salt qualitatiu

important. Jo com a esquiador em sembla fantàstic,

ara no sé que en pensen a  la Masella i La Molina.

Ara bé. Com em deia un dia una periodista, no

passa res, perquè La Molina és pública. Però no es

perjudiquen ells, sinó que ens perjudiquem tots, per-

què nosaltres subvencionem la Molina! A mi, el que

m’agradaria no és que els andorrans paguessin

impostos, sinó que les estacions catalanes no en

paguessin o en paguessin menys.

Com deia, el que no falla mai és la fidelitat dels aficio-

nats a l’esquí, un nombre que cada temporada creix.

La veritat, és que el mercat català i l’espanyol està

en creixement i van madurant. 

Quins altres temes us preocupen, el canvi climàtic,

del qual tant se’n parla?

El canvi climàtic no depèn de nosaltres i són tendèn-

cies a tant llarg termini que…Avui, per a les esta-

cions d’esquí la innivació artificial –m’agradaria que es

digués que és aigua polvoritzada amb fred que fa neu,

no res més– facilita que hi hagi neu quan hi ha dificul-

tats. S’ha avançat molt per mirar de garantir la neu

en les estacions d’esquí. Jo puc parlar pel que fa a

Baquèira, ja que ho conec  millor. La neu artificial es

va posar l’any 1990-1991, fins llavors, obrir per la

Puríssima era molt difícil, i després hem obert cada

any. El que dóna la neu artificial és importantíssim. 

Teniu per costum anar visitant diferents estacions.

Mirar què és el que funciona i el que no…

Conec personalment moltes estacions, però més

com afeccionat.

Us haureu adonat que cada cop s’utilitza més el casc,

que hi ha una certa preocupació per la pràctica

esportiva segura.

Sí, el tema de la seguretat és un tema sensible, i

amb raó. L’esquí és un esport de velocitat, té un com-

ponent de risc, que precisament és el seu atractiu,

com altres esports, i de vegades la gent no es gaire

conscient d’això. Sembla que surti a passejar, i no és

així. El risc ha de ser controlat, i aquesta percepció

aprofitada pels mitjans de comunicació a vegades

dóna una imatge que no és la que nosaltres volem. 

Però l’ús del casc mai està de més, oi?

L’ús del casc és una cosa que s’ha implantat, però

sobretot es recomana per a les criatures. Hi ha un

efecte paradoxal per damunt d’aquesta edat, perquè el

casc té una mena de risc moral, en termes d’assegu-

rances, ja que redueix la sensació de velocitat i et dóna

més seguretat. Això vol dir que objectivament vas més

ràpid, i això és un aspecte negatiu. La gent se sent

més protegida i té tendència a anar més ràpid.

Finalment, cada cop són més els llocs de treballs, els

professionals, que demana una estació d’esquí. L’ACEM

fa ja uns anys que organitza uns cursets de formació.

Fa falta gent per professionalitzar les estacions?

La formació mai sobra. Crec que en aquests

moments no hi ha hagut cap problema perquè una

estació trobi treballadors de neu. Hi ha estacions

que tenen molta demanda i altres no tanta. Les

plantilles estan bastant estabilitzades. �

Amb 23 anys el president de l’ACEM ja

protagonitzava portades com aquesta, la

del folletó de Vaquèira de l’any 1973.
�
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