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webcams
Més enllà dels informes meteorològics, res com con-
nectar-se a Internet i comprovar en viu i en directe
quin és l’estat de l’estació on volem anar. Aquesta és
la gran virtut de les càmeres web, la millor finestra
de la neu que pot haver-hi.

Ja sigui en temps real o no, el cert és que la informació

pràctica que et donen les càmeres web no té preu. Pots

veure si fa sol, si està molt núvol, si plou, si neva a dojo,

si hi ha neu com per enfarinar mig país, i fins i tot en

algunes pots filar prim i verificar si realment la teva

parella està esquiant a l’estació que t’havia dit. A dia

d’avui no totes les estacions disposen d’una càmera

web, però n’hi ha que en disposen de més d’una, ja que

tot i la despesa que suposa és la informació més fàcil i

directa que pot trobar un aficionat a la neu. I, davant el

dubte de si pujar a la neu o no, res com donar un cop

d’ull a la càmera web. La majoria no demanen uns ordi-

nadors gaire potents. Poden trigar més o menys, però

no acostuma a haver-hi problemes en la connexió. 

Tipus de càmeres web

De càmeres web n’hi ha de molts tipus. La majoria es

limiten a estar fixes en un punt de l’estació, que acos-

tuma a oferir una bona visió de la pista on està situada

i de l’entorn més proper i llunyà, però també n’hi ha

d’altres, com la de Boí Taüll, que són una passada.

Podràs acostar tant el zoom que fins i tot podràs saber

la marca d’esquís que porta la gent, i et donen l’opció

de poder fer una foto, per si de cas la necessites des-

prés. La llàstima és que només es poden connectar 40

persona a l’hora. No es pot tenir tot, oi? Hi ha estacions

que en tenen una o diverses. Especialment significatiu

és el cas de les estacions andorranes, ja que disposen,

normalment, de més d’una càmera web per sector. 

En el moment de seure davant l’ordinador hi ha dues

opcions a l’hora de connectar-se: o bé anem a l’estació

en concret que volem o bé ens adrecem a una pàgina

més general, que ens ofereixi informació de moltes

més estacions a part de l’estació on volem anar –ens

dóna més opcions en el cas que la triada no tingui la

neu desitjada o no faci bon temps–, així com notícies o

d’altres serveis addicionals. D’aquesta darrera opció

n’hi ha diverses, però posats a triar destacaríem la

d’andorramania.com –molt pràctica, ja que disposa de

càmeres web andorranes, d’estacions catalanes,

d’altres punts rellevants i molta més informació–,

ski-cams.com –atenció, 1.027 càmeres web actives

repartides en 136 estacions–, soloski.net, que ofereix

informació i càmeres web de més de 400 estacions,

repartides entre Espanya i Andorra, Àustria i Alemanya,

Itàlia, Suïssa, França i Amèrica, o el referent d’snowe-

ye.com: 5.059 càmeres web repartides en les estacions

d’esquí de 45 països. �

les finestres de la neu

www.a-esquiar.com
www.ski-cams.com
www.snoweye.com

www.myskicams.com

www.andorramania.com
www.earthcam.com

www.hispacams.com
www.ski info.com

a visitar: www.laneualdia.cat


