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Les estacions d’alpí i nòrdic de Lleida van presentar la temporada ahir a la seu de la Diputació.

LaDiputació i el sector de l’esquí reclamena
la Generalitat que recuperi la setmanablanca
Reñé demana aprofitar la candidatura olímpica del 2026 per incentivar l’esport a les escoles i formar elits
|| La patronal espera superar el volum de forfets de la temporada passada, d’1,15milions

ESQUÍPRESENTACIÓDELANOVATEMPORADA

H.C.

❘ LLEIDA ❘ La Diputació es va su-
mar ahir per primera vegada a
la reivindicació del sector de l’es-
quí sobre la setmana blanca i va
reclamar a la Generalitat que
modifiqui el calendari escolar
per recuperar-la, de manera que
serveixi com a incentiu tant per
al negoci de la neu com per a la
formació d’esportistes d’elit de
cara a la candidatura olímpica
de Barcelona i el Pirineu del
2026. Catalunya va comptar
amb una única setmana blanca
escolar l’últim any de mandat
del tripartit, el 2011. El presi-
dent de la Diputació, Joan Re-
ñé, va manifestar ahir durant

la presentació de la temporada
d’esquí que l’ajornament de la
candidatura olímpica per part
de l’ajuntament de Barcelona ha
de servir perquè Lleida es doti
d’infraestructures que facilitin
l’accés al Pirineu i per incenti-
var la presència dels joves a les
estacions d’esquí i fomentar
aquest esport com un hàbit.
Comptar amb la “major oferta
d’esquí” de tot l’Estat ha de ser-
vir perquè l’esport blanc formi
part dels “costums” dels lleida-
tans i la resta de catalans. Reñé
va considerar que“el nivell d’es-
portistes d’elit” de l’esquí a Ca-
talunya “és baix” i va apostar,
amb la reclamació de la setma-

na blanca escolar, per “incre-
mentar la pràctica de l’esquí des
de l’escola”, per a la qual cosa
ha d’existir també una “oferta
adequada”. No va obviar els
“dèficits d’infraestructures”, com
el port de la Bonaigua, però tam-
poc no els va concretar perquè
“cal explicar que la nostra ofer-
ta és excepcional”.

El gerent de la patronalAcem,
JoaquimAlsina, es va mostrar
“encantat” amb la reclamació
de la Diputació i va demanar
que “tot l’esforç econòmic de
l’Administració” en ajuts a les
escoles o al transport en l’esquí
“reverteixi a Catalunya”.

Va assenyalar que la intenció
del sector és superar el nombre
de forfets de la temporada pas-
sada i assolir almenys els 1,2 mi-
lions. El sector va estrenar dis-
sabte a Lleida una de les tempo-
rades blanques amb un millor
inici.

D’altra banda, alcaldes del So-
birà van criticar el retard en la
col·locació de barreres antiallaus.

LLEONARD DELSHAMS

Propdequatre
milionsd’euros
d’inversió
malgrat la crisi

■ Les estacions d’esquí de
Lleida han invertit aques-
ta temporada 3,9 milions
d’euros, dels quals 2,6 cor-
responen a Baqueira. El
seu subdirector comerci-
al, Xavier Ubeira, va ex-
plicar que la principal in-
versió ha anat a millorar
les pistes a la Peülla i la
pleta del Duc i en la revi-
sió de les remuntes.Tam-
bé hi ha un nou restaurant
del grup Osborne. El res-
ponsable comercial de Boí
Taüll, David Rey, va reite-
rar que preveuen obrir el
dia 5 amb la previsió d’as-
solir els 128.000 forfets i
va recordar que han obert
una delegació comercial a
Tolosa amb aquest objec-
tiu. Xavier Bigordà, de Ski
Pallars, va assenyalar que
la intenció és “potenciar
la iniciació” a l’esquí en-
tre els joves, per aquest
motiu han creat un forfet
de debutants i va dir que
volen incrementar el vo-
lum de forfets en un 15 o
un 20% en relació amb
l’any passat (150.000).
Port del Comte ha ampli-
at la zona de debutants i
ha millorat pistes, segons
Albert Estella.

El nòrdic confia en
la “temporada
excepcional”

■Tres de les set estacions
d’esquí nòrdic van obrir
dissabte passat en un ini-
ci de temporada històric,
per ser el més primerenc.
El portaveu de les pistes
de fons, Ramon Sellés, va
dir que “comencem una
temporada excepcional.
Segurament serà la més
llarga”.

Va incidir que el forfet
de temporada està rebai-
xat encara a 88 euros da-
vant els 110 euros en ple-
na temporada. L’esquí
nòrdic suma 87 quilòme-
tres de circuits de raque-
tes; 72 de patinadors i 181
de circuit clàssic.

PATRONAL

L’Acem aplaudeix la picada
d’ull i insta que la inversió
de l’Administració catalana
es quedi a Catalunya

LESCLAUS

Calendari
❚ Les 11 estacions d’alpí i nòrdic
de Lleida obren entre el passat
dissabte 23 i el 5 de desembre. El
dia 30 ho faran Espot, Port-Ainé
i Port del Comte. La temporada
tindrà uns 150 dies.

Quilòmetres i remuntes

❚ Són 461 quilòmetres de pistes
i 4.000 hectàrees esquiables i és
la major oferta de neu de l’Estat.
Hi ha set estacions d’alpí i sis de
nòrdic.

Promoció i concurs
❚ La Diputació inverteix 250.000
euros en la campanya On la neu
és més que neu i organitza el pri-
mer concurs de fotografia, se-
gons va avançar el director del
patronat de Turisme, Jordi
Blanch. És per a les xarxes socials
i tindrà de premi un cap de set-
mana per a dos persones de tu-
risme de lleure iwellness a Lleida.

Condemnen l’exalcalde de Gerb per
donar llicències sense competència
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Mollerussa gasta un milió menys en
personal que fa quatre anys
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❘ LLADORRE ❘ L’ajuntament de Lla-
dorre, titular de l’estació deTa-
vascan, al Pallars Sobirà, ha com-
prat una màquina per trepitjar
la neu per uns 100.000 euros do-
tada d’una cabina per a vuit pas-
satgers amb la qual a més de
condicionar les pistes per a l’es-
quí nòrdic preveu oferir als tu-
ristes excursions per diferents
paratges, especialment de les co-
tes més altes. L’alcalde de Lla-
dorre, SalvadorTomàs, va expli-
car que l’estació municipal està
concretant aquests dies l’ofer-

ta i el preu pel bitllet del trans-
port.

L’excés de neu va provocar la
temporada passada el tancament
de l’estació deTavascan més de
30 dies, va assenyalar l’alcal-
de. Per això, una altra de les no-
vetats que presenta juntament
amb les estacions de Ski Pallars
(Espot Esquí i PortAiné, que ges-
tiona Ferrocarrils de la Genera-
litat) és que el forfet per a un
d’aquests complexos podrà uti-
litzar-se en un altre si el primer
ha de tancar per mal temps.

D’altra banda, totes les esta-
cions d’esquí de Lleida han apos-
tat per congelar el preu dels for-
fets amb l’excepció d’Espot i
PortAiné, que el rebaixen dos
euros. D’aquesta manera, el for-

fet d’adult per dia costa a Ba-
queira 47 euros; a BoíTaüll són
38; a Espot Esquí i PortAiné han
passat de 34 a 32 euros. A les
estacions de Ski Pallars, que avui
presenten la seua temporada a
Sort, s’ha creat un forfet especí-
fic per a la zona de debutants i
el forfet de temporada es podrà
pagar a terminis. A Port del
Comte, el forfet també costa 32
i aTavascan, 20 euros per a les
pistes d’alpí. El forfet d’esquí
nòrdic continuarà costant aquest
any 11 euros.

Tavascan oferirà excursions sobre una trepitjaneu
Les tres estacions del Pallars mantenen la col·laboració i ofereixen un forfet alternatiu

PREUS

Totes les estacions
congelen preus tret d’Espot
i Port Ainé, que abaixen
2 euros el forfet
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