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I no fa pas tant, d’aquests moments de glòria. El Pallars
Sobirà és una zona excel·lent per a la pràctica de l’esquí,
i d’aquí que ja l’any 1960 obrís Llesuí i la temporada
1967-68 ho fes Super Espot. Però la complexitat de la
comarca on es troben i diferents actuacions no gaire
encertades van provocar la
desaparició de Llesuí i el cami-
nar una mica tremolós, primer
d’Espot i després de Port-Ainé,
fins a l’extrem que ara fa tres temporades que es va fer
càrrec de les dues estacions l’empresa pública

Ferrocarrils de la Generalitat per evitar-ne el tancament.
Amb la intenció de trobar-ne la viabilitat es posa al cap-
davant del projecte una persona de reconegut prestigi i
de demostrades aptituds en el sector de la neu com
Joan Sala. En aquest context es crea l’empresa Suport

Grup Consultor (SGC), que
durant dues temporades ha
explotat Espot Esquí i que feta la
seva feina s’integra com a soci

fundacional de la nova societat explotadora d’Espot i
Port-Ainé: Gran Pallars.

un nom, dues estacions
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Davant la crisi que patien Espot Esquí i Port-Ainé la
temporada passada es va decidir crear una nova
societat explotadora, Gran Pallars, amb la implicació
dels empresaris de la zona, per fer que aquest para-
dís natural tornés a viure la fal·lera de l’esquí que
vivia en els moments de glòria.

Tots units fem força
Es va arribar a un moment en què ja no es podia amagar
el cap sota l’ala i s’havia de passar a l’acció. Era el
moment de decidir-se i donar un pas ferm endavant o bé
llençar la tovallola, i fent bones unes paraules que
Loquillo canta al seu darrer disc, Balmoral, “la vida és
dels que arrisquen”. Els empresaris de la zona necessi-
ten l’esquí i el negoci que genera com el pa que mengen,
i els habitants d’aquesta comarca depenen, i molt, del
volum de negoci dels esports d’hivern, ja que es calcula
que només directament hi treballen 200 persones, i
aquesta quantitat en una zona petita com la que ens
ocupa és d’una gran importància. D’aquí que els empre-
saris locals, així com la Diputació de Lleida i els ajunta-
ments d’Espot i Rialp, donessin el vistiplau a la nova
etapa que s’iniciava en les seves estacions, sobretot
perquè aquests mateixos empresaris formen part de
l’empresa explotadora, Gran Pallars, ja que la propietat
indefinida segueix sent de l’Institut Català de Finances.
Amb l’empenta de totes les parts implicades, Gran

Pallars, que recordem va començar a funcionar el pas-
sat hivern, quan ja feia dos mesos que es practicava
l’esquí, es va fixar entre els seus reptes potenciar l’ofer-
ta turística de la zona tot l’any i no només a l’hivern, apro-
fitant tots els seus recursos turístics, hotelers,
gastronòmics i naturals.

Paradís blanc
Un cop posats els punts sobre les is, el que cal és apun-
tar aquestes vocals, ja que de neu sempre n’hi hagut, al
Pallars, i les estacions de per si ja tenen el suficient
encant com per atraure un volum d’esquiadors impor-
tant. En un principi es va comentar que Tasvascan també
formava part de Gran Pallars, però finalment només hi
són Espot Esquí i Port-Ainé, tot i que hi ha un acord de
col·laboració total amb l’estació de Lladorre. Amb
aquest triplet es forma un domini esquiable amb cara i
ulls, en què qualsevol esquiador pot trobar l’estació que
més s’ajusta a les seves necessitats.
Per la seva banda, Espot Esquí i Port-Ainé s’assemblen

bastant. Ambdues sumen un bon nombre de pistes i de
superfície esquiable i podríem dir que, tot i tenir un
públic molt definit, sí que es diferencien una mica. Espot
seria una estació molt familiar, el mateix que Port-Ainé,
amb l’excepció que en aquesta darrera hi ha una zona
d’estil lliure que no té res a envejar a algunes altres, amb
tot el que necessita un esquiador d’estil lliure per fer
volar la imaginació amb total seguretat, i d’aquí que
hagin confiat en la professionalitat d’Snowpark Division. I
per la seva banda, què dir de Tavascan, un autèntic para-
dís per als amants del surf forapista, que també comp-
ta amb una gran oferta d’esquí de fons. Una estació
diferent, única, amb una personalitat molt marcada.

L’encert del forfet únic
Partint de la base que les pistes de les estacions del
Pallars compten amb suficients atractius per seduir un
volum determinat d’esquiadors, i després de la lògica
posada a punt –especialment en matèria de remunta-
dors i pel que fa a la innivació artificial–, calia buscar un

Gran Pallars

Esquia sense cues, 
amb tranquil·litat
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valor afegit, un esquer: el forfet únic. Un forfet que ser-
vís per a les tres estacions, de manera que la persona
que vagi al Pallars a esquiar tres o quatre dies, o només
un cap de setmana, pugui esquiar un dia a Espot i l’altre
a Port-Ainé, o viceversa, o bé anar-hi a Tavascan. Sens
dubte és una gran notícia, a banda de ser una iniciativa
pionera al nostre país, que segueix una mica el model
que ara també va començar el Pirineu de Girona, però
que vindria a ser una cosa així com si les estacions de la
Cerdanya tinguessin un forfet comú.
El forfet únic dóna un munt d’opcions als esquiadors, ja
que els permet anar a una estació o una altra en funció
dels seus gustos, de la que li vingui de gust, de la que
tingui més neu o estigui en millors condicions o, simple-
ment, per ampliar el seu currículum blanc. Aquest inter-
canvi d’esquiadors es nota més en el forfet de dos o més
dies que no pas en el forfet de dia, ja que la situació
d’aquestes estacions fa que no siguin gaires els visitants
de dia. A més, es poden obrir les portes a un nou tipus
de turisme blanc, del qual en sortirien molt beneficiats
els hotelers de la zona i per extensió tots els comerços
i empreses turístiques implicades. A més, aquest hivern
hauria d’entrar en funcionament una nova línia d’autobu-
sos blancs que connectarien diàriament les estacions.

Esquiar sense cues
Tanmateix, com diu en Joan Sala a l’entrevista adjunta,
l’encant del Pallars Sobirà és molt gran. S’hi troben

Cap estació té un hotel amb tant nivell a cap de pistes com Port-Ainé. S’ha d’aprofitar.

Espot és una estació més familiar que Port-Ainé.
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La direcció de Gran Pallars té clar que s’han de millorar 
els remuntadors d’Espot, però sense perdre el cap.

L’aposta per la competició d’Espot Esquí 
és clara, i encara ha d’anar a més.
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diverses zones PEIN –Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya–, el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de
Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o la
Reserva Natural Parcial de la Noguera Pallaresa, que ja
de per si demanen a crits una visita, però és que a més
s’hi respira un aire especial, pur, d’autenticitat, lluny de
les massificacions i del turisme massiu. La seva ubica-
ció fa que la pau i la tranquil·litat siguin el denominador
comú de la zona, i aquest estat es trasllada a les pistes,
entre setmana i els caps de setmana. Difícilment tro-
baràs cues als remuntadors, i si segueixen ampliant i
modernitzant la xarxa de canons i de remuntadors, ja no
tindràs cap excusa per esquiar en aquest territori
excepcional que és el Pallars Sobirà. Els empresaris de
la zona i els habitants de Sort, Rialp i de tots els poblets
de la comarca ja han posat el seu granet de sorra per
garantir la viabilitat de les estacions d’esquí, així com
també la Generalitat amb l’Institut Català de Finances.
Ara només hi faltes tu, i no els fallaràs, oi? Fes la prova.
Puja un cap de setmana amb la parella, amics o família
a veure què tal, i després ens expliques com ha anat.
www.granpallars.com, 973 624 058. !
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Joan Sala,
conseller delegat Gran Pallars:
“El forfet únic era imprescindible”

El seu nom i cognoms ja són sinònim de garantia. Joan
Sala és una de les persones que millor sap com establir
la viabilitat d’un domini esquiable i ara té a les seves
mans el futur de Gran Pallars. L’ex director de La Molina
de 1986 a 1989 i assessor del Govern de la Generalitat
en el famós Pla Director de les Estacions de Muntanya
està convençut que “si fem bé les coses la gent vindrà a
Gran Pallars”.

Quin balanç fa de la primera temporada de Gran Pallars?
Com sabeu la passada temporada va ser una mica espe-
cial, ja que amb Port-Ainé no ens vam posar a treballar
fins a finals de novembre i Gran Pallars va començar a
funcionar com a tal a principis de desembre. La situació,
a més, és especial, ja que Gran Pallars no deixa de ser
una societat explotadora. Hi ha una propietat, que és
l’Institut Català de Finances, i una empresa explotadora
que està formada per industrials de la zona de tots els
sectors, més dos ajuntaments, el d’Espot i el de Rialp, i
la Diputació de Lleida. Per tant, la majoria de l’acciona-
riat és privat, un 70%. Deixant de banda aquesta com-
plexitat, crec que la temporada passada va ser de
transició, en la qual Espot es va comportar dins del que
esperàvem, perquè ja la coneixíem i ja teníem més d’un
any de gestió de l’estació. Els resultats no van estar
malament. Penso que l’acollida del forfet únic en les dues
estacions ha estat bona i, en definitiva, tenint en comp-
te que el que hem fet ha estat un període de transició,
ara resta veure com anirà aquest hivern. 

Així, s’han complert les expectatives previstes?
Hem assolit els objectius. Els objectius econòmics esta-
ven escrits en el nostre pressupost, tenint en compte
que el nostre exercici fiscal va finalitzar el passat mes de
setembre. Per tant, les previsions econòmiques s’han
assolit i el nombre de visitants també ha estat el que
preveiem.

Què és el que ha funcionat millor i el que ha funcionat pit-
jor?
Espot s’ha comportat bé. S’han fet moltes competicions
d’ençà que vàrem homologar els estadis. L’aposta per la
competició a Espot és clara. Pel que fa a Port-Ainé s’ha
comportat bé, tenint en compte la premissa i la dificul-
tat d’engegar una estació d’esquí el 22 de novembre,
amb tot el que suposa: sense personal i sense res,
sense haver fet manteniments previs. L’avantatge és
que a Gran Pallars es va fer una cosa que a Espot sol no
es podia fer, que era aglutinar un bon equip de profes-
sionals. Espot era massa petit i Gran Pallars ja té unes
dimensions bones. Comença a ser una empresa amb
cara i ulls.

L’empresariat de la zona, com ho ha vist?
La meva percepció és bona, i crec que la d’ells també.
S’havia arribat a un moment molt apurat, en què o es
tancava o es feia alguna cosa. La situació havia arribat a
aquest extrem. Tenint en compte la convulsió que va
comportar això, amb els llocs de treball que hi havia,
penso que ho han acollit bé. Hi ha un propietari, que és
l’Institut Català de Finances, i després hi ha una empre-
sa gestora, Gran Pallars, formada per la pròpia gent del
territori, i això és bastant nou a l’Estat, i per tant els
empresaris de la zona són partícips de la gestió.
Aquesta bona sintonia la veus molt clara en una junta
general d’accionistes, i no en fem una, sinó que en fem
quatre per donar-los explicacions de tot el que fem.

Uns empresaris que veuen clar l’impacte dels esports
d’hivern a la comarca, oi?
De llarg a l’hivern l’esquí és el principal motor econòmic
de la comarca, només per llocs de treball directes, ja no
parlem de l’economia que pugui generar. El fet que en
una comarca tan petita treballin directament 200 per-
sones en nòmina és molt important, més els llocs de tre-
ball indirecte. Els empresaris es van dedicar en el
projecte perquè els hi anava molt, i molt és molt.

Quina seria la tipologia de l’esquiador de Gran Pallars?
En èpoques baixes tenim un públic escolar i després les
estacions són molt familiars. La suma de les dues et
permet passar quatre o cinc dies al Pallars, ja que qua-
tre o cinc dies a Espot o a Port-Ainé, si ets un esquiador
mitjà, són massa. El que no tenim són esquiadors de dia
que vinguin de Barcelona, ja que per la distància són
massa hores.

La competició ha servit per dinamitzar Espot?
Sí. No s’havien fet. No era un lloc amb tradició i n’estem
fent moltes, i volem seguir en aquesta línia. Ha anat molt
bé. En primer lloc perquè dóna a conèixer l’estació a
molta gent que no la coneixia. En segon lloc perquè et
dóna un cert prestigi i perquè ens agrada. I a més són
estacions que pel seu disseny, la seva estructura i el seu
tipus de públic, les competicions no són una molèstia per
a la resta d’usuaris. I una bona prova van ser els
Campionats d’Espanya Infantils, que van durar una set-
mana.

Si Espot n’ha acollit moltes, no es pot dir el mateix de Port-
Ainé.
Port-Ainé tampoc no en feia, com Espot, però, entre
altres coses, ara estem intentant homologar els estadis.
A més tenim la zona d’estil lliure que també la voldríem
homologar, i el que voldríem és que les dues estacions
es complementessin.

El forfet únic ha de ser fonamental en el desenvolupament
de Gran Pallars.
Imprescindible. El forfet per a les valls és el futur. Si vas
al Pallars i has de comprar un forfet d’Espot, un altre de
Port-Ainé i un de Tavascan no té gaire sentit. Agafa un
forfet conjunt del Pallars i esquia on vulguis. Aquesta és
una iniciativa pionera a l’Estat. Iniciatives com aquesta
consten al nostre país. Suposo que és pel caràcter indi-
vidualista i poc associatiu dels catalans. El bon funciona-
ment del forfet únic no el podrem constatar fins aquesta
temporada, ja que la passada el més important era
obrir, i enguany ja tindrem la tecnologia implantada per
veure quin és el volum d’esquiadors que va d’un lloc cap
a l’altre.

Quin pes específic té cada estació?
Està bastant equilibrat. Les estacions són bastant simi-
lars pel que fa a domini esquiable. Són molt diferents de
morfologia i d’estructura del terreny, però són més simi-
lars del que sembla, amb més o menys les mateixes pis-
tes, amb un volum de gent semblant, tot i que Port-Ainé
té una àrea d’influència més gran que Espot, ja que té
més hotels a prop.

Teniu autobusos que connectin les estacions?
No encara, però ho intentarem. La idea seria començar
amb els caps de setmana i fer una espècie de bus blanc.

Abans parlaves de Tavascan com si formés part de Gran
Pallars. En forma part o no, realment?
Tavascan és una empresa que pertany al municipi de
Lladorre, a Tavascan mateix. Són empreses diferents, i
el que intentarem fer és que Tavascan formi part del
paquet únic, que l’usuari pugui esquiar on vulgui i des-
prés ja ens entendrem entre ells i nosaltres per repar-
tir-nos les misses. Aquest acord ja funcionava fins ara, i
per exemple amb un forfet de temporada d’Espot podies
anar cinc dies a Tavascan i a la inversa. La relació és
bona.

Amb la creació de Gran Pallars es comentava que dos dels
temes que s’havien de millorar era el de la imatge i el de
les comunicacions.
El Pallars és on és i les carreteres són les que són.
S’està parlant de si es farà el port de Comiols o no. Les
comunicacions s’haurien de millorar una mica, però fent
aquesta millora l’usuari guanyarà uns vint minuts, i el que

vingui de Barcelona, en comptes de les tres hores i
mitja, n’estarà tres, i difícilment es podrà apropar més.
Crec que des del punt de vista turístic aquesta dificultat
atrau un tipus de públic que, si no, no atrauria. Un dels
atractius del Pallars és que està lluny de grans nuclis de
població com ara Barcelona.

I el tema de la imatge?
Hem de millorar el tema de la imatge i el del màrqueting,
però pensem que el que acabarà de funcionar, amb el
suport d’una campanya de comunicació, serà el boca
orella. Si fem les coses bé la gent vindrà. I pel poc temps
que fa, Deú n’hi do el que es coneix Gran Pallars.

També s’ha de treballar el tema de la innivació, oi?
Sí, però pensa que Espot té la cota baixa als 1.500
metres i aquesta zona està molt reforçada amb canons,
i la major part de l’estació està per sobre dels 2.000
metres. L’any passat ja es va fer una bona inversió en
innivació artificial i aquest any continuarà, i a Port-Ainé
també. La neu artificial és clau, és imprescindible. És el
primer que vàrem fer a Espot i és el que farem a Port-
Ainé. Si no hi ha matèria prima ja ens podem oblidar de
la resta.

També s’haurà de millorar el tema dels remuntadors.
Sí, mica en mica. A Espot vàrem començar amb les cin-
tes de debutants i farem algunes millores importants.
Vàrem invertir bastants diners en els remuntadors que
hi havia per deixar-los a punt. La nostra filosofia és el
mínim de remuntadors i el màxim de pistes. Espot tenia
onze remuntadors i quan acabi aquest trajecte en tindrà
quatre o cinc, i multiplicarà per tres o quatre la gent que
transporta i la gent que esquia. Les hem de fer sosteni-
bles ambientalment.

Quants esquiadors vàreu tenir la passada temporada?
140.000 esquiadors, i el nostre objectiu per a aquesta
temporada seria 200.000.

Com em convenceries per pujar a Gran Pallars a esquiar?
En primer lloc perquè si no coneixes la zona l’has de des-
cobrir, ja que és diferent al que hi ha. Si véns amb la teva
família i els teus fills és el millor lloc perquè hi estaràs
tranquil. Són estacions que per la seva mida controles
bé la canalla. No són macroestacions ni estan massifi-
cades. I, si no vols fer cues, has de venir a Gran Pallars.
I l’altra cosa és que són estacions que al cap de setma-
na no hi ha cues i que, per tant, s’hi està de conya, i des-
prés destacaria el propi acolliment de la comarca.
L’esquiador més clàssic pot anar a Espot, si li va l’estil
lliure pot anar a Port-Ainé i si vol fer surf forapista, a
Tavascan, on també pot fer fons. 
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Espot Esquí
Espot Esquí està especialment valorada per
aquells esquiadors que fugen de la massifica-
ció i per a les famílies, que amb els seus fills
troben en aquesta estació un lloc familiar i
acollidor on poder practicar l’esquí. Totes les
pistes estan orientades al nord-est i rodeja-
des de bosc, una característica que dóna a
l’estació un encant especial. Espot Esquí és
una estació d’esquí familiar i esportiva, dedi-
cada a les famílies, amb un jardí de neu que
permet als més petits comptar amb la seva
pròpia zona on esquiar. La temporada passa-
da l’estació va començar un procés de millora
per poder acollir proves alpines, que ha donat
com a resultat que l’estació pugui oferir tres
pistes homologades per la Federació
Internacional d’Esquí (FIS) per acollir competi-
cions tant a nivell nacional com internacional.

Fitxa tècnica
Any d’obertura: 1967
Cota mínima i màxima: 1.500-2.500 metres.
Àrea esquiable: 23,5 km
Total de pistes: 22
Neu artificial: 104 canons
Superfície innivada: 9 km
Viatgers/hora: 9.740
Remuntadors: 8 (2 telecadires, 4 teleesquís 
i 2 cintes)
Parc de neu infantil: 1 (a partir de 3 anys)
Escola d’esquí: 1 
Cafeteries/restaurant: 1 (autoservei)
Servei mèdic: Al nucli 2.000 m

Port-Ainé
Està situada a l’àrea d’influència del municipi de
Rialp i la seva ubicació és privilegiada, ja que es
troba just a sota del Pic de l’Orri (2.440 m). El ves-
sant nord li permet beneficiar-se d’un microclima
favorable, sobretot quan les temporades són justes
de nevades. Els 43 quilòmetres de pistes estan ben
senyalitzades i poden satisfer qualsevol tipus
d’esquiador. Un exemple, els esquiadors no experts
poden pujar al sostre de l’estació (2.440 m) i acce-
dir a la pista del Pic de l’Orri-Bellavista, apta per a
debutants, i a l’hora de dormir, disposa d’un hotel de
primera a 2.000 metres d’alçada: Port-Ainé
2.000***. Amb totes les comoditats d’un hotel de
qualitat ofereix unes vistes úniques i podràs entrar
i sortir de l’hotel esquiant, tot i que t’hauràs de treu-
re els esquís abans de trepitjar la recepció.

Fitxa tècnica
Any d’obertura: 1986
Cota mínima i màxima: 1.650-2.440 metres
Àrea esquiable: 44 km
Total de pistes: 33
Neu artificial: 90 canons
Superfície innivada: 12 km
Circuit de fons: 15 km (cota 2.000), gratuït
Half pipe: 1 (Pla de l’Olla)
Viatgers/hora: 10.000
Remuntadors: 9 (6 teleesquís i 3 telecadires)
Parc de neu infantil: 1 (1-7 anys)
Escola d’esquí: 1
Cafeteria: 3
Restaurant: 3
Servei mèdic: 1 (al nucli 2.000 m)
Zona d’estil lliure: 1 (al Pla de l’Olla)

El parc de neu de Port-Ainé encara ha de millorar, i per això està sota la tutela d’Snowpark Division.
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Dues estacions: 70 km i 55 pistes
Aquesta és la superfície esquiable que suma la proposta de GranPallars, a la qual hauríem d’afegir Tavascan,
tot i que no forma part com a Gran Pallars en si. A l’espera de les novetats que de ben segur hi haurà aquest
hivern, aquestes són les fitxes tècniques i una petita descripció d’ambdós centres per a aquells que no els
conegueu prou o les vulgueu conèixer millor.


