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Sembla que va ser ahir i ja han passat cent anys.
Sembla que va ser ahir quan el 1908 neixia al si del
Centre Excursionista de Catalumnya (CEC) la Secció
d’Esports de Muntanya, el que esdevindria la llavor dels
esports d’hivern a terres catalanes, la qual va ser molt
ben escampada per un Albert Santamaria que va ser
cabdal en la difusió dels esports blancs. L’Albert tenia
coneixements d’una nova modalitat esportiva provinent
d’Escandinàvia, i que ja feia parlar als països alpins, i
que seria el què coneixem ara com esquí. L’Albert la va
tastar en una visita que va fer a Chamonix al 1907 i en
va quedar encantat, tant que va decidir importar a
Catalunya esquís i luges de Suïssa, i, amb una colla
d’amics, va anar al Santuari de Corbera, als Rasos de
Peguera, i al Nadal de 1908 va estrenar aquells nous
estris, probablement sense saber que estava fent
història. Altres fites fonamentals en l’expansió de
l’esquí a Catalunya, per donar-lo a conèixer a totes les

persones esportistes i inquietes, van ser les setmanes
d’esports d’hivern que organitzava el CEC –la primera
d’elles va tenir lloc del 29 de gener al 5 de febrer de
1911 a Ribes de Freser–, l’arribada del tren a La
Molina o la inauguració el 1925 del Xalet de La Molina.
També va ser important la tasca que van dur a terme
Lluís Estasen, Josep Maria Soler i Coll i Pau Badia per
a fer públiques les virtuts dels esquís per desplaçar-se
als habitants dels pobles més muntanyencs, els pri-
mers concursos d’esquí d’Espanya el 1924 o la prime-
ra prova d’esquí de descens que va tenir lloc, com no,
a La Molina, el 1933. Superat el període de la Guerra
Civil i la dura època de postguerra, els esports d’hivern
i l’esquí van seguir progressant, i en aquesta tasca de
democratització blanca va jugar un paper bàsic la inau-
guració del primer remuntador. La data, el 1943.
L’estació, La Molina.

Més d’un milió i mig de forfets/dia
D’ençà fins a dia d’avui, la pràctica dels esports
d’hivern a casa nostra no ha deixat de créixer, i a dia
d’avui a Catalunya tenim la millor infraestructura per
practicar els esports d’hivern de l’Estat, amb deu pis-
tes d’esquí alpí, sis de nòrdic, el que dóna una àrea
esquiable de més de sis-cents quilòmetres, un total de
forfet/dia venuts la temporada passada d’1.592.560, i
la presència de les principals empreses que es dedi-
quen a distribuir a la resta de l’Estat espanyol tant el
material dur com el tou. 
Tot plegat, fa que sigui més necessari omplir-se els
pulmons d’aire i cridar ben fort que aquest any es cele-
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Amb la constitució del
Comitè Organitzador,
òrgan que dóna pas al
Comité d ’Honor i  a l
Comité Execut iu, es
poden donar per ence-
tats els actes d’inaugura-
ció de la celebració del
centenari de l ’esquí a
Catalunya, els quals con-
clouran amb la disputa de
la Copa del Món d’Esquí
Alpí, els propers dies 13 i
14 desembre.

bra el centenari de l’esquí a Catalunya. S’ha creat un
Comitè Organitzador, que ha confeccionat un calenda-
ri d’activitats que inclou actes culturals i actes espor-
tius. Entre els primers destacaríem una exposició
fotogràfica cronològica dels cent anys de l’esquí a
Catalunya, l’edició d’un llibre de gran format que va
acompanyat d’un DVD, l’exposició cronològica dels
materials utilitzats durant aquest segle a l’hora
d’esquiar o la conferència vers la seguretat i la sinis-
tralitat dels accidents que es deriven de la pràctica de
l’esquí i dels esports d’hivern en general. Si l’agenda
cultural està força atapeïda, l’esportiva no es queda
curta. Culmina amb l’esmentada prova de la Copa del
Món d’Esquí Alpí, però és que també estan progra-
mats actes esportius com el Campionat d’Esquí Alpí de
Veterans a la Vall de Núria, la Copa del Món de surf de
neu a La Molina, la Copa del Món d’esquí de muntanya
CEC-Vall d’Aran, el Campionat de Catalunya de
Veterans a Masella, la Marxa Beret al pla de Beret que
probablement passa a ser Copa d’Europa o el
Campionat d’Espanya d’Esquí Nòrdic a Lles-Aransa.
Una suma d’actes que donen una idea de l’arrelament
dels esports d’hivern a casa nostra i de la seva
importància per a l’economia pels pobles de les valls de
les muntanyes. Una empenta, una energia, que ens
mostra el camí a seguir els propers cent anys. Llarga
vida a l’esquí i als esports d’hivern. !

*Trobareu tota la informació dels actes del Centenari a

www.fceh.cat, i al primer número de la temporada 08/09 de

la revista Esports d’Hivern, amb la Guia del Centenari.

Celes Piedrabuena Arxiu Vall de Núria

Els actes del Centenari no podien passar per a
l'estació de Núria, que acull el Campionat d'Esquí
Alpí de Veterans. Foto: Arxiu Núria.
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