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Hem anat a la fàbrica de Rossignol d’Artés (situada al

Pla del Bages) per mostrar-vos quins són els passos

que se segueixen en la fabricació d’un esquí i quins són

els paràmetres que es contemplen. De la mà de Joan

Torrella, responsable de producte, us ensenyem quina

és la història que s’amaga darrere dels esquís

Rossignol.

En aquesta foto es pot veure una mica l’evolució dels

esquís fets a la fàbrica de Rossignol d’Artès. Des dels

primers esquís que es van fer, molt més llargs, molt

més rectes, fins als últims esquís, molt més curts i

molt més amples als extrems. L’evolució és molt

visual. El model Cobra va ser el primer, fins al darrer

d’aquesta llista, un Bandit d’alta gamma.

Aquesta és la matèria primera amb què es fan els

esquís, la fusta; una fusta laminada, preenrolada, que-

agrupen per blocs. Aquest bloc en concret, el tallen i així

tenen els taulers per a fer els esquís. La fusta laminada

sempre ha de quedar en disposició vertical, el que li

donarà resistència a l’esquí. La fusta és de pollancre,

fusta ecològica, d’arbres de plantació i la compren

arreu de l’Estat. És una fusta molt porosa, que absor-

beix molt bé la resina, i al conjunt de l’esquí, li dóna

molta solidesa. A Artés es fabriquen al voltant d’uns

400.000 parells d’esquí per temporada.
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Pel públic en general, els esquís es fabriquen a paï-
sos de grans muntanyes –als Alps per a Suïssa o
Àustria o a les Rocalloses per als Estas Units–.
Alguns diran que la globalització fa que també es
fabriquin a països del Tercer Món. Però el que pocs
saben és que a Casa Nostra, la marca Rossignol té
una de les principals fàbriques del món en quant a
qualitat de producte, quantitat d’unitats fabricades
i tecnologia de l’empresa.
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Es talla el bloc, i seguidament el que es fa és meca-

nitzar la peça de fusta. Quan parlem de mecanitzar

estem parlant de donar-li un gruix i una amplada i

és molt important ser molt precisos. En gruix, se li

dóna una precisió de 0,2 mm, això vol dir que l’esquí

sempre tindrà el mateix comportament. Tots els

esquís fets amb aquest model han de tenir el

mateix grau de flexió, i des que es posa un bloc a la

màquina ja se sap per quin esquí va destinat. Tota

la fusta que tallen, és perquè tenen una comanda o

perquè saben els esquís que s’han de fabricar.

Aquest és el procés explicat, pas a pas, mecanitzat,

màquina per màquina. Aquí, que és el pas final, el

nucli de l’esquí està totalment acabat i marcat amb

l’estructura que li correspon.

En aquest punt és fa la preparació de tots els nuclis

abans d’entrar al procés de muntatge. Aquí hi ha

tota una varietat de nuclis, que estan preparats.

Tots són diferents. Hi ha nuclis que són per a un

esquí pla, pel que és completament llis. Hi ha nuclis

plans, nuclis amb volum. Tenen una màquina que

treu la fusta de la part central del nucli i així li dóna

un volum a l’esquí. Hi ha altres nuclis que el que

porten és un embolcallde fibra de vidre. Diríem que

això és una caixa de torsió. Tots els esquís porten

fibra de vidre, el que passa és que la caixa de torsió

que li dóna aquesta fibra hi ha esquís que ho porten

i d’altres que no. No vol dir que el que la porta és

més bo que un que no la porta. A Rossignol tenen

esquís de gamma baixa que els fan amb caixa de

torsió i altres que no, i el mateix amb l’alta gamma.

Per fer un esquí es juga amb fusta i capes de fibra,

més o menys capes, en funció del tipus d’esquí que

es vulgui aconseguir, més o menys dur, o amb unes

prestacions determinades. Dins de la fibra també

n’hi ha diferents gramatges. No tots els gramatges

són iguals. Una fibra amb més gramatge serà des-

tinada a un esquí de més alta gamma, perquè al cap

i a la fi el que dóna és un esquí més dur.

Fins ara, hem vist la preparació dels elements, els

nuclis, les soles, com tractar els cantells i altres mate-

rials plàstics que s’obtenen de proveïdors propers a

Artés. Ara veurem com es premsa l’esquí. Totes aques-

tes peces es posen al motlle de l’esquí, i aquest es

premsa. Aquí es munta l’esquí. Primer es neteja el

motlle, un cop han sortit els esquís que s’han tret amb

anterioritat. Es neteja sempre amb un drap i amb un

aspirador, que treu la resta de resina que pugui haver-

hi. Després es posa el líquid desmotllant, perquè des-

prés, quan l’esquí estigui acabat, sigui fàcil treure del

motlle. Aquí arriben per separat el nucli, totes les

peces plàstiques tallades o bé peces injectades soltes,

o reforços de carboni tallats o la fibra de vidre ja reta-

llada, impregnada de resina, que el que farà l’encaix de

tot el conjunt. Es posa la sola i després els cantells. Es

va per odre, de dalt cap a baix. És una feina de molta

precisió, aquesta primera, ja que els cantells estan

degudament formats amb la forma de l’esquí i han

d’encaixar perfectament al motlle. L’operària es

col·loca els guants, perquè comença la part de la

col·locació de resina a l’esquí. La resina és com un

tipus d’araldit de dos components, resina i enduridor,

que reacciona amb la calor. Tot seguit, comença a

col·locar unes peces de cautxú. Les extremitats són les

parts de l’esquí que pateixen més, i per tant interessa

donar-los molta resistència en base a materials que

esmorteixen, com pugui ser el cautxú, i peces de plàs-

tic. La part del nucli no arriba a les extremitats de

l’esquí, les quals queden reservades a peces de plàstic.

Després col·loca la primera capa de fibra, aquesta

fibra, encara que no ho sembli, porta resina. Després

posa un altre element, metàl·lic, que va dins de l’esquí,

un reforç a l’espàtula, perquè permeti col.locar-li el

caputxó. Un altre element de cautxú, és a l’espàtula,

que ja té la forma exacte. Diguem-ne que el nucli, que

és el que es posa a continuació, queda darrere el taló,

que també és una peça injectada de plàstic, i l’espàtu-

la. Posada la fusta, després es col·loca un reforç de

fibra a la part central de l’esquí, que és on anirà colla-

da la plataforma, i hi ha una altra capa de fibra per

sobre, només a la part del nucli. Aquest és un cas sim-

ple de construcció, ja que només porta dues capes de

fibra, una inferior i una superior, però és una fibra d’un

gramatge important. Hi ha models que poden portar

dues capes de fibra superior i dues d’inferior.  Ara ja

només queda la part decorativa. Ja s’ha tret els guants,

ja que s’han de tractar elements que ja no tenen resi-

na. Es col·loca la decoració i està a punt de tancar el

motlle. S’assegura que no hi ha cap element de pols o

qualsevol altra cosa que pogués embrutar l’esquí, i ja

està.
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Aquest és el nucli d’un esquí Rossignol. Tenim el

nucli de fusta mecanitzat, amb volum, una fibra de

carboni al mig, que li donarà un comportament

determinat, i el que són els laterals. En aquest cas

és de fenol. El lateral és la part visible de l’esquí, ja

que el nucli no pot aflorar mai a l’exterior. O és un

esquí en cap que queda tot tancat o és un esquí amb

lateral, i aquest lateral pot ser de material plàstic

ABS o pot ser fenol, un material més dur que nor-

malment es dóna per esquís de més alta gamma.

Aquests són els laterals que es posen als esquís.

Cada esquí, cada talla de nucli necessita un lateral

determinat, i els laterals dels esquís es fan amb

diferent tipus de material, ABS, fenol, melamina…

L’ABS és el més estès, els altres són per productes

més específics de més alta gamma. Per exemple,

un esquí de gamma mitjana portaria ABS i un esquí

d’alta gamma, tipus 9x, portaria un lateral de fenol.

El fenol, que és un material menys deformable, va

bé pels esquís més durs, i, per tant, a l’hora

d’esquiar dóna un recolzament molt més conduït

que si l’esquí és més tou. El que està clar, és que en

un esquí intervenen molts materials. Una part són

els nuclis, l’altra les soles. Després, hi ha tots els

materials plàstics, com els laterals, les extremi-

tats, els cautxús que s’han de retallar a la forma

que correspon, els cantells d’acer que també s’han

de doblegar amb la forma que corresponent… Unes

operacions que no es fan totes dins de la fàbrica. 

Les soles. Fins fa uns anys totes les soles dels

esquís eren negres, però es van començar a fer

soles serigrafiades, pintades, i ja són més compli-

cades, perquè són soles amb incrustacions d’altres

colors de soles, que això sembla ser que és el que

agrada més. I aquí, és importantíssim tenir unes

eines adequades de tall, perquè un dibuix complicat

en la sola d’un esquí necessita d’una màquina

d’alta precisió per fer el retall que toca, que és el

que veurem ara a continuació. El disseny ve donat

de fora. A Artés reben els dibuixos, els transfor-

mem en uns programes que la màquina els inter-

preta a l’hora de tallar-los. Hi ha una gamma de

colors de sola bastant importants, i ho podem veure

aquí a la sola d surf de neu, que acostumen a ser

més creatives. Aquí es veu una sola blanca, una

sola blava, una sola transparent, una sola daurada,

i tot està tallat. No deixa de ser complicat.
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Aquest motlle entra al cicle de la premsa, un

total de dotze minuts, en els quals l’esquí està

sotmès a 110ºC de temperatura i a 10 quilos

per centímetre quadrat de pressió, i amb

aquestes condicions, durant aquest temps,

l’esquí es conforma. La resina ‘epoxy’ amb

aquesta temperatura i pressió reacciona. La

resina de la fibra entra dins del nucli, i, com

que el nucli és molt porós, penetra i ho solda

tot. La temperatura sempre és la mateixa i el

temps que es triga en un esquí també, sigui

quin sigui el model.

El resultat final és aquest esquí, que ja està i

encara està calent, però encara li falta moltís-

sim, ja que s’ha de retallar tot el material

sobrant i s’ha de polir. El que passa que hi ha

altres tipus d’esquís, com ara els injectats

amb poliuretà o nuclis preinjectats de poliu-

retà. Si l’esquí és injectat vol dir que es mun-

ten tots els elements en sec. Aleshores el

motlle és completament hermètic. Per una

entrada s’injecta poliuretà. Aquest, entra dins

del motlle, s’expandeix i conforma l’esquí.

Nosaltres som especialistes en fusta. L’avan-

tatge de la fusta és que té una major durabili-

tat que un esquí fet en poliuretà. A vegades

amb poliuretà la sola queda una mica com

succionada cap a dins, i això fa que un esquí

perdi esquiabilitat. Un esquí fet amb fusta,

com que té un laminat vertical, aquest laminat

li dóna unes característiques que perduren

molt en el temps.

L’esquí que hem vist abans porta una fibra a

baix i una fibra a dalt, i hi ha esquís que porten

dues fibres a sota i dos a dalt, i altres una fibra

a sota més una peça metàl·lica, i a sobre una

fibra i una peça metàl·lica com aquesta, una

llauna d’alumini anoditzat que augmenta la

rigidesa als esquís. Això és propi en esquís

d’alta gamma. Per exemple, els 9X o 9S, tots

van armats amb aquesta peça. Esquís de pista

i de forapista. Aquesta peça li dóna més dure-

sa a l’esquí. L’esquiador es troba un esquí

més rígid.

L’esquí surt del motlle, ple de material sobrant, i s’ha de

polir. Però un esquí no es pot polir en un tres i no res. Hi

ha un procés en què cada màquina va traient de mica en

mica el material sobrant fins a acabar amb un esquí

superfí. En aquesta imatge veiem el polit. Cada màquina

fa una operació. Una màquina igual fa una primera pas-

sada del polit de la sola. La segona igual poleix només

l’espàtula, i la tercera fa una primera passada al lateral,

i així successivament.

Fins que arriba al robot que l’agafa per donar-li l’acabat

final a l’espàtula i al taló. Els robots, el que fan és polir

les extremitats de l’esquí. I després dels robots el procés

ja se centra més en les soles, ja són les pedres: el polit

fa un primer desbastat del polietilè de la sola i el cantell,

i la pedra el que fa és un acabat més fi. La pedra talla el

polietilè, no l’arrenca. Llavors, com que el polietilè queda

tallat, fa que quan llisca damunt la neu realment llisqui

molt bé. Si es deixés un esquí acabat a banda, com es feia

abans, la banda no talla el polietilè, l’arrenca, i llavors

deixa uns petits filets de plàstic que pertorben el llisca-

ment.

En aquest punt arriba l’esquí i s’aparella. Fins aquí no

s’aparella. Normalment es tira un sol model de l’esquí

per la línia, i quan arriben aquí hi ha un operari. Aquesta

és una altra operació manual, en què es mira el placatge

i que el pont estigui correcte. També es marca l’esquí

dret i l’esquí esquerre, però els dos són iguals. El que

passa és que cada cop més, per temes de decoració,

l’esquí de la dreta és diferent al de l’esquerra. És impor-

tant, en aquest punt i en tots, el control de qualitat. Quan

un esquí surt de la premsa hi ha un operari que li fa el

primer control de qualitat. Si l’esquí té algun defecte el

fan fora de la línia, i hi ha un punt important que és el

control del ‘flex’ o la deformació de tots els esquís que

passen per la línia. El que diferencia un esquí d’un altre

és la deformació, el que es deforma quan se li aplica una

força. Apliquen una força a tots els esquís i mesuren la

deformació. Si aquesta sobrepassa el paràmetre esta-

blert per aquell esquí, vol dir que l’esquí té algun proble-

ma i el treuen de la línia. Això garanteix que tots els

esquís que surten d’un determinat model són iguals en

duresa. Els esquís dolents els destrueixen, ja que ja

estan construïts i són irrecuperables.
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Sabies què?
-A Artés en un any es fabriquen uns 400.000 parells d’esquí,

entre alpí, fons i planxes de surf. Unes 15.000 unitats són plan-

xes ,esquís de fons, i la resta són alpins. A Artés i Sallanches es

fan esquís i les botes es fabriquen a Itàlia i Romania.

-El primer parell d’esquís Rossignol es va fabricar a Artés al
1970. La producció de la fàbrica no és la mateixa al llarg de tot
l’any. La més alta es dóna d’abril a octubre, quan les coman-
des ja són definitives.
-Els esquís de María José Rienda i de tots els corredors de la

Copa del Món es fan al departament de curses de Rossignol a

França, on hi ha una fàbrica en petit i on es fan els productes a

mida. Per exemple, fent-li un gruix i una línia de cotes determi-

nada en funció de la demanda de l’esquiador. Es construeix un

motlle i se li adapta la fusta. Rienda, com la resta d’esquiadors

World Cup de Rossignol, té uns tècnics que la segueixen a la

Copa del Món, i ella els trasllada les seves preferències.

-A la Xina es fan alguns dels accessoris del grup. Les fixa-
cions a França , i els bastons a Itàlia.
-La vida d’un esquí: a França es crea un prototip. Es prova en

diferents versions. Quan un funciona, s’envia el dibuix a Artés, on

es fan els motlles definitius, i on es construeix l’esquí. Primer es

fan unes preseries per avaluar el producte, per veure si funcio-

na igual que el prototip, abans de fer la gran producció. L’esquí

s’envia a França, on es fan els assajos mecànics i on es prova

sobre la neu, a les estacions properes a Grenoble. I quan tot ja

està correcte, a Artés ja reben l’ordre de fabricar els esquís.

-No ens hem d’oblidar de la gran solidesa que ha tenir un
esquí. És un producte maco de veure, però ha de complir uns
requisits de resistència importants. Un esquí pot estar fàcil-
ment a –30ºC, i els materials plàstics es tornen molt fràgils a
aquestes baixes temperatures, i que per tant es pot esrque-
dar amb facilitat. Aquesta resistència l’avaluem als tests
mecànics que passen tots els esquís.
-Els temps de fabricació d’un esquí pot anar dels quatre dies a

la setmana.

-De les diferents construccions d’un esquí, les més habituals
a Artés són la rectangular i la cap. El cap –esquí sense late-
ral– a nivell de muntatge és més fàcil, però no dóna les pres-
tacions d’un esquí amb lateral. Aquest és més consistent.

Joan Torrella, responsable 
de producte de la fàbrica d’Artés
“Treballar a Rossignol és apassionant”

Enginyer de formació, Joan Torrella no pot amagar que

és un apassionat de l’esquí. L’esquí, en el concepte

més ampli de la paraula, l’apassiona. Exprofessor

d’esquí –va treballar a l’escola d’esquí de La Molina–,

diu que amb la implantació del rocker estem davant

una gran revolució i comenta que poca gent es pot ima-

ginar la feina que hi ha darrere la fabricació d’un esquí.

Què és el que més destacaries de la teva feina?
La feina per a mi és apassionant. Poder participar en la

creació d’un esquí, des de l’inici fins a la fabricació i

distribució és molt gratificant.

I el que més t’agrada?
Tot. És molt interessant poder intervenir en diverses

fases d’un producte. Part de la nostra feina està direc-

tament relacionada amb el departament de recerca i

investigació de França. I veure el resultat final és molt

gratificant.

Una persona com tu, que porta tant anys fent aques-
ta feina, i que ha vist fabricar-se tants i tants esquís,
que és el que més t’ha sorprès últimament?
No ha deixa’t de sorprendrem la nova tendència

d’esquís rocker. Fins ara els esquís tenien una cambra

determinada. L’esquí es recolzava en tota la seva llar-

gada, i ara tot això canvia. Una tendència que sembla

ser qu ha vingut de l’etil lliure, i que ara s’implanta en

l’esquí de pista. D’ençà del càrving no hi ha hagut una

revolució tant important.

En què destaca sobretot la fàbrica d’Artés?
Nosaltres som especialistes en fusta, i al producte li

dediquem molta passió i recerca, i ens assegurem que

el producte que arribi al mercat estigui en unes condi-

cions bones.

Si un esquiador vingués a la fàbrica, què creus que el
sorprendria més?
Sens dubte, conèixer com es fa un esquí. Crec que és

un producte difícil d’imaginar, i que molta gent no

s’imagina la quantitat de coses que amaga en el seu

interior.
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Ara només falta muntar

la plataforma dels

esquís i ja està.  Aquí ja

veiem els esquís polits,

la sola també, i amb el

protector a punt de

muntar, a punt de collar

els cargols. Només li

faltarà muntar-hi la pla-

taforma. És molt impor-

tant l’acabat que es fa

avui dia als esquís. A

part de la sola, totes les passades de pedra, i als cantells

també. I els esquís d’abans no estaven acabats amb aquestes

pedres al diamant com ara. Per això quan s’estrenava un esquí

el seu comportament a les primeres baixades era molt irregu-

lar. Els esquís s’encarrilaven. En canvi ara, quan un esquí que

surt de fàbrica, no estarà mai més en tant bones condicions, ja

que la sola està perfectament acabada, i el cantell si té una

continuïtat perfecte. 

Després de l’etapa anterior, només queda muntar la fixació,

que ve per una altra banda. Se li acobla la fixació i ja està.

L’esquí d’aquí s’encaixa i marxa de la fàbrica. Es fa un darrer

control visual de l’esquí. Si té algun problema se’l treu i si està

bé, ja entra a la màquina d’embalatge automàtic. D’aquí se’n

va al magatzem central de França. Fins fa un temps a Artés hi

havia l’estoc i des d’aquí es repartia a tots els països. Però des

de fa uns anys està tot centralitzat a França, de manera que

cada dia surten d’Artés camions carregats amb els esquís que

s’acaben el dia anterior. Surten uns dos o tres camions per dia,

i en un dia poden sortir entre 2.500 i 4.000 parells. I un cop arri-

ba a França es fa la distribució als diferents països i clients, i

és la pròpia botiga la que munta la fixació. �

Ens hagués agradat ensenyar-vos com treballen els dife-

rents robots de la fàbrica d’Artés, però, per raons de segu-

retat i de cel professional, no els vam poder fotografiar. 

I si voleu saber la història de Rossignol, podeu descarregar-

vos l’article ‘Cent anys de Rossignol’ a la web

www.esportsdhivern.cat: temporada 2007/2008, número 1.

Els joves esquiadors de la FCEH visiten la fàbrica
La temporada d’esquí és molt dura i llarga, i res millor per als joves valors de l’esquí alpí català que corren

amb Rossignol, una de les marques que es fabriquen a Artés, que visitar la fàbrica on es pensen, dissen-

yen i fabriquen els seus esquís, que estar en contacte amb dos dels millors esquiadors, dos autèntics refe-

rents, com María José Rienda i Ferran Terra, i, en definitiva, gaudir d’una jornada diferent, de festa, en la

que l’esquí i la passió per la neu són els protagonistes. La trobada es va dur a terme un matí, i en total va

durar un parell d’hores. Primer es va fer una petita introducció del matí que esperava als joves esquiadors,

nens i nenes que estaven realment emocionats. Les seves cares reflectien la il·lusió d’estar davant un gran

dia, com així era!  Enric Cases, director de la fàbrica d’Artés, i David Vinyeta, director general de Megasport,

van fer un petit parlament, que havia de servir als joves visitants perquè es fessin una idea de la gran jor-

nada que tenien per davant. Entre aquests visitants especials de la fàbrica hi havien bastants pares i nens

d’alguns dels principals clubs d’esquí catalans, com el CAEI, així com professors d’esquí i del Centre de

Tecnificació de la Vall d’Aran, com Juan Carlos Ramos i May Peus, entre d’altres.

Agraïments de Ferran Terra i María José Rienda
Sense cap mena de dubte, els molts joves esquiadors assistents a Artés, entre els que hi havia des de els

més petits fins a esquiadors més grans de 17 anys, tenien molt interès en conèxer quin era el procés de

fabricació d’un esquí, però també tenien moltes ganes d’estar davant dels seus ídols. En aquest sentit, tant

Ferran Terra com Maríá José Rienda van fer un petit parlament. En Ferran estava tant emocionat o més

que els nens i nenes que l’escoltaven amb atenció per visitar el centre de producció on es gesten els esquís

que calça, mentre que María José Rienda va explicar una mica la seva trajectòria amb Rossignol, la qual

és realment llarga. 

I després, ambdós esportistes es van atipar de signar autògrafs, de somriure i de respondre preguntes. La

cara dels nens i nenes ho deia tot, i ells, certament, estaven encantats. Tot seguit, en petits grups els joves

visitants van poder fer una visita guiada per la fàbrica d’Artès i conèixer de primera mà quin és el procès

d’el·laboració d’un esquí. Tot un luxe!

María José Rienda no va perdre en cap moment el

somriure. A sota, David Vinyeta, director general de

Megasport, s’adreça a la jove audiència.

Ferran Terra va signar tants autògrafs que gairebé

demana un altre rotulador. A sota, un instant de la

visita a la fàbrica.


