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Vam pensar que a l’hora de parlar de quines eren les tendències del mercat

per aquesta temporada res com seure al voltant d’una taula amb Quique

Roura, esquiador de tota la vida, propietari de les botigues Ski Center,

Body Molina i Sort, i membre de Comissió de Producte d’Intersport

d’Espanya.

que un pister no pugui controlar la gent i fer fora algun

afeccionat si cal. Això o es regula o hi haurà problemes.

No s’entén que un partit de futbol de regional sempre hi

ha la parella de la Guàrdia Civil o de Mossos

d’Esquadra, i un lloc que hi ha 10.000 persones amunt

i avall, a altes velocitats, amb encreuaments que no es

respecten, no hi hagi ningú.

No creus que potser hi ha el risc que moltes de les per-

sones que se les convida a fer forapista no tinguin el

nivell suficient. No creus que s’hauria de regular una

miqueta?

No és competència de les estacions. Depèn dels afec-

cionats i de la seva educació. El que passa que aquest

és un dels temes en què s’està fallant. A França hi ha

unes normes. Quan ve un encreuament la gent frena.

A Andorra van apostar per un agents informadors, uns

agents de seguretat.

Sí, però un pister no pot treure un forfet. No té potes-

tat. Tant sols ho pot fer un Mosso o un Guàrdia Civil.

Aquest tema no està regulat. El que passa és que sem-

pre anem per darrere. Molts dels accidents que hi ha

són per gent que va a unes velocitats que no pot anar,

fins que hi hagi un problema important no es farà res.

Aquest és un dels problemes greus per a l’esquí.

Quins altres hi hauria?

Per exemple, la saturació de les estacions. Si vas a un

cinema i té capacitat de 300 persones o vas a un esta-

di amb capacitat per a 60.000 espectadors i està ple

no et deixen entrar. Una estació ha de tenir un afora-

ment. L’esquí s’ha de regular.

Tornem al tema del material dur, no creus que hi ha un

excés d’oferta al mercat?

Aquest excés d’oferta hi ha estat sempre. Crec que el

mercat també es decanta pels especialistes. 

Però aquí tenim un munt de marques?

Sí, i no és normal. A França tenen les franceses i una o

dos de fora, a Àustria les austríaques més Salomon i

Rossignol i res més, i aquí estan totes les marques.

Sempre hem estat així. Aquí tothom s’ha atrevit a dis-

tribuir.

Després les botigues tenen el que tenen.

Les botigues tenen molt material. Jo crec que si no

tens de 400 a 500 esquís en exposició no estàs donat

una bona oferta. Cal comptar els esquís d’eslàlom, de

gegant, de passeig, els de primer preu, els de dona…

Comences a comptar i si vols tenir una bona oferta has

de tenir 400 parells d’esquí, i els que no els tingui no

està donant l’oferta. No pots donar un bon servei.

I després hi ha la figura del venedor.

Els venedors han d’estar molt preparats. Nosaltres

tenim un personal tècnic i nosaltres mateixos anem a

tots els test d’esquí, anem a l’estranger a provar totes

les novetats de la temporada abans de comprar. Jo

sempre dic que amb l’esquí hi ha una cosa molt curio-

sa. Si comprem un rellotge o un despertador per

2.000 pessetes et donen un llibre d’instruccions que

costa de llegir. La gent compra uns esquís de 600

euros i no els donem res, tant sols els consells del vene-

dor, per la qual cosa s’ha d’estar el màxim preparat. 

La gent sap el que vol quan va a comprar?

La gent té una idea aproximada i tu els has de conduir.

Hi ha persones que veus que t’estan demanant un esquí

que no el podran ni girar, que no el podran gaudir. Això

passa molt. Sobretot homes que veus que no estan físi-

cament ben preparats i et demanen un esquí de com-

petició, quan tu saps que no el giraran. S’ha d’aconse-

llar molt bé, i l’important és que la gent estigui ben

assessorada.

Tu creus que aquest servei, aquests coneixements els

tenen totes les botigues?

Sí i no, tot i que veus desastres de consideració. Mides

i esquís que no corresponen, botes amb unes numera-

cions tres o quatre números més grans. A peu de pis-

tes es veuen tots els desastres. Sembla increïble, però

el fet que un esquiador arribi a portar una bota fins a

quatre números més gran no és tant inusual. Se la pro-

ven a la botiga, la troben còmode i veuen que no els fa

mal, però després quan esquien els balla el peu que

dóna gust. Després també hi ha el tema d’esquís mal

muntants. Déu n’hi do els que hi ha.

Després hi ha el tema dels tallers d’esquís. Dóna la

impressió que no totes les botigues aposten per ells? 

Nosaltres tenim uns tallers de botes importants, defor-

mem botes, fem plantilles, botins a mida. Has de tenir

un taller important. Totes les nostres botigues el

tenen, quan gairebé moltes botigues han deixat els

tallers. Nosaltres creiem que el taller és molt impor-

tant, tot i que et resta un metres de botiga que són

importants, però l’hem de tenir. 

La gent té cura del material?

Molt poc. Hi ha vegades que et ve un client i et diu que

l’esquí no gira, quan el porten destrossat, sense can-

tells, rovellat. No hi ha cultura de cuidar el material.

Tant sols els corredors o els qui tenen algun corredor a

la família, que estan acostumats a cuidar-lo, la resta de

persones en general no.

I què ens diries del tema fixacions?

Abans aquest era un tema en què sempre havies de

Aquesta era la nostra primera intenció, però, com no

podia ser d’una altra manera, vam acabar parlant de

totes les situacions que giren al voltant de l’esquí: de

les modes, de les tendències, de les problemàtiques de

les estacions, de l’educació dels esquiadors, de quina

ha de ser la filosofia dels venedors, de com ha de fun-

cionar una botiga, i de tot el que et puguis imaginar.

Val la pena que perdis una estona del teu temps i

segueixis llegint. 

Quines són les novetats que més t’han sorprès per a

aquesta temporada?

Els canvis molt importants és que s’augmenten les

línies de forapista i estil lliure. El forapista és una

tendència, amb els parcs de neu, és una tendència jove

i crec que dóna dinamisme a l’esquí. Una altra tendèn-

cia són les col·leccions d’esquí de dona, fetes i pensa-

des per a ella. Són unes col·leccions enormes, fins i tot

les botigues tenim problemes per col·locar tota la

gamma de dones que hi ha.

I una altra tendència seria els esquís d’eslàlom, que fins

ara han tingut tanta acceptació, s’estan anant més cap

a esquís amb un radi de gir una mica més gran, 12 a

16 metres, i deixaríem els 10 o 11 metres.

Aquestes tendències en el camp de l’estil lliure i de la

dona ja es venien produint en temporades anteriors,

igual en aquesta s’accentuen més?

Es consoliden i s’amplien. Quan abans les marques

tenien un esquí de estil lliure o de forapista, ara tenen

una col·lecció.

I què diries dels polivalents, uns esquís que van

adreçats a un esquiador que li agrada fer una miqueta

de tot.

Bé, en realitat no serveixen per a tot. És una qüestió de

màrqueting. Cada esquí és per una cosa. L’esquí d’eslà-

lom és per eslàlom, el de gegant és gegant…, el que

passa és que es busquen uns intermedis que puguin

servir més per a tot, com ara la línia Metron d’Atomic

o els esquicròs de Dynastar. Però cada esquí ha de

tenir el seu terreny, per això es fan col·leccions amb

paràmetres diferents.

El que sí són els esquís és cada cop més amples, oi?

Sí, ja no són tan estrets. Són esquís més amples i més

polivalents, amb radis de 13 a 15 metres, que és el

que en realitat ha de dur la gent.

Una de les imatges que més ha sorprès a pista, es veure

tants aficionats que calcen esquís de cros.

Sí, perquè els esquís de cros, que abans eren esquís

de gegant dibuixats d’esquicròs amb radis de 18 a 21

metres, ara tenen un radi de 14 a 16 metres. Aquesta

és la tendència. Són esquís que van molt bé. Si vols

anar ràpid pots anar segur i si vols fer girs curts els

pots fer. És aquesta la tendència de 13 a 16 metres,

quan els de competició és de 18 a 21 metres. 

Aquí sí que està clar el tema de màrqueting?

Sí, perquè l’esquicròs és un esquí jove i radical.

En el tema botes, de què parlaríem?

No veig grans novetats. Cada vegada són més còmo-

des, els botins es milloren molt per dins i les tanques

són irrefutables. Quan hi havia les toves jo em vaig opo-

sar molt, i em dèiem que era un antiquat i que estava

fora de mercat, però una bota per a què funcioni ha

d’agafar i si ha d’agafar ha de prémer. No hi ha volta de

fulla. El que sí s’està aconseguint són botins més con-

fortables i calents, i sistemes de calefacció nous. Les

estètiques són molt maques, amb molta transparència,

però la carcassa és la mateixa.

Creus que en el mercat hi ha tanta gens que es dediqui a

Quique Roura ens avança 
les noves tendències
“L’esquí de muntanya és una de les portes de
futur importants de l’esquí”

Reportatge

Qui és Quique Roura?
Va començar a esquiar fa 47 anys, quan tant

sols hi havia les estacions de Núria i la Molina,

corria pel CANM. Als 20 anys va entrar en una

botiga d’esquí i tota la vida l’ha dedicat a l’esquí.

Va ser president del Club Alpí Núria Masella, ha

estat a la Federació, ha pres part en moltes cur-

ses i ha col·laborat en programes de televisió i

ràdio. Actualment té la botiga Ski Center de

Barcelona, dedicada 100% a l’esquí, a l’igual que

la de la Molina i una altra a Girona. A la vegada,

és un membre de la Comissió de Producte

d’Intersport d’Espanya.

Arxiu i Jordi Play�

l’estil lliure com per treure tantes col·leccions?

Són tendències. En la gent jove sí que hi ha mercat. A

la gent gran li va més el forapista, però el que passa

és que cada cop més la gent surt fora de la pista. Un

fet molt rellevant és la gran quantitat d’esquiadors de

pista, sobretot de 30 anys cap amunt, que està

començant a fer esquí de muntanya, donada la satura-

ció de les pistes i que les pistes són autopistes, ja que

no presenten gaires dificultats. L’esquí de muntanya és

una de les portes de futur de l’esquí importants.

Sí com dius cada vegada hi ha més gent a les estacions?

És que s’ha de replantejar tot. No pot ser que per

exemple a la Molina-Masella hi hagi en un cap de set-

mana 10.000 persones entre les dues estacions i no

hi hagi cap persona vigilant els esquiadors. No potser

“Els esquís de cros van molt bé. 

Són ràpids i segurs”

“La carcasses de les botes aposten

per la transparència”

Quique Roura a la sortida de la

redacció d’Esports d’Hivern. �

Seure i xerrar una estona, encara

que sigui llarga, amb un apassionat

de l’esquí com Quique Roura és un

exercici que molts haurien de fer.

�

Sempre que pot, aprofita per calçar-se els

esquís i fer el que més li agrada: esquiar.

�
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pensar. Venies un esquí i havies de buscar la fixació

correcta. Ara, en el 95% d’esquís, gairebé en tots els

models excepte en alguns de competició que s’han de

posar plaques especials, la fixació ve integrada. Aquest

és un gran pas, estalvia maldecap al comprador i des-

prés veies coses que Déu n’hi do. Hi havia el típic que

es comprava un esquís de primera, que se li acabava el

pressupost i posava unes fixacions ridícules. Després,

hi ha una cosa curiosa que he notat. Jo fa 30 anys que

venc esquís i els cobrava al mateix preu que ara. La

gent diu que l’esquí és car, i al costat del que era, és

baratíssim. Jo fa 30 anys venia esquís a Barcelona i

els venia al mateix preu d’ara.

Un dels sectors que ha crescut molt és el tema de cas-

cos?

Sí, però hi ha una cosa curiosa, és que quan se surt

fora veus que no hi ha tants esquiadors que en portin,

potser és perquè saben esquiar més i són gent més

educada a les pistes. El casc, ara molta gent ja porta

la tortuga a l’esquena, i de mica en mica et vas fent

una cuirassa. Això passa perquè no hi ha unes regles

del joc. Si tu sabessis que quan creues una pista no

se’t tiraran a sobre o que el que va davant en una pista

és el que té preferència perquè va d’esquena, igual no

aniries tant equipat, i la gent se sentiria més segura.

És que en general falta educació.

Una curiositat, les col·leccions que es venen a Espanya

són molt diferents de les que es poden vendre a Suïssa

o Àustria, per exemple’

No, són molt similars. Els austríacs i els països alpins

tenen molta més neu pols i per tant volen més els

esquís de forapista i esquís més amples, per una qües-

tió de neu, però la col·lecció és la mateixa. Per exem-

ple, les col·leccions que tenim a les nostres botigues

d’Intersport són les austríaques i alemanyes.

Tampoc canvien les cosmètiques?

No. L’únic lloc que canvien les cosmètiques és al Japó,

que són uns dibuixos. molt més clarets, amb moltes

més flors.

Realment, aquest sí que és un camp que ha millorat

molt, oi? 

És una de les coses que més ha millorat. El màrque-

ting de sobre que li dic jo. Els esquís avui dia són molt

més atractius, tot i que també fan que tinguin una data

de caducitat més gran. Abans un esquís de gamma

alta durava tres o quatre anys si no hi havia cap canvi,

ara cada temporada canvien tots, ja sigui la decoració

o la línia de cotes. 

Això vol dir que guanyeu molts diners? 

No, aquest és un negoci difícil, amb una rendibilitat

baixa, amb un producte molt difícil de treure-li una ren-

dibilitat. És una feina que t’ha d’agradar, apassionar, si

no t’agrada no ho podràs transmetre. Ho has de portar

dins i puc dir, i no només ho dic per les meves boti-

gues, sinó per totes, davant d’elles hi ha un apassionat

per l’esquí. �

Per Quique Roura, “si no

tens de 400 a 500 esquís en

exposició no estàs donant

una bona oferta”.

�

“No s’entén que un partit de futbol

de regional hi hagi la parella de la

Guàrdia Civil o de Mossos i en una

estació que hi ha 10.000 persones

amunt i avall, a altes velocitats, 

no hi hagi ningú”

“Aquest és un negoci difícil, 

amb una rendibilitat baixa”

Uns provadors nats
Tant  Quique Roura com la resta del seus vene-

dors, i per extensió els de les botigues com cal,

testen el material abans de comprar-lo i posar-lo

a la venda. Prova tots els esquís de totes les

gammes de les cinc o sis marques principals. I

no els proven una vegada, sinó vàries. Primer per

separat, marca per marca, i després totes jun-

tes. A les nostres botigues tenim unes parets

amb uns 500-600 esquís i tots aquests esquís

han estat provats. 

Tanmateix, els tests no són exclusivitat dels

venedors, ja que algunes botigues organitzen jor-

nades de test per als seus clients. En aquest

cas, Quique Roura fa els test a La Molina i

Masella, de manera que els seus clients poden

provar tots els esquís.


