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Després d’una temporada de neu com la 2006-
2007, una de les pitjors que es recorden, i en un
entorn on el debat sobre el canvi climàtic i l’es-

calfament global són temes de plena actualitat, un
sector tan important per a l’economia andorrana com
ho és la neu ha de reflexionar sobre els reptes de futur.
L’esquí representa una elevada proporció del PIB
andorrà, al voltant del 20%, i de manera indirecta té
impacte sobre quasi el 80% de l’economia del Princi-
pat, a través del comerç, l’hostaleria i els serveis rela-
cionats. Per altra banda, és un sector amb poques
alternatives reals actualment i aporta una activitat al
Pirineu que, d’altra manera, es veuria clarament ame-
naçat per una despoblació creixent i una manca d’o-
portunitats per a les noves generacions.
El mercat de l’esquí és, a més, molt sensible a la manca
de neu i a les notícies que es generin al voltant de la
climatologia i les precipitacions, de manera que un
entorn de debat continu sobre l’escalfament global
suposa per si sol una amenaça. La força dels mitjans,
no sempre prou objectius o degudament documen-
tats, genera un estat d’opinió sobre el qual es pot inci-
dir poc encara que les situacions locals de neu siguin
favorables.
De tota manera, lluny de dramatitzar, cal entendre que
la neu és un producte sotmès a cicles que no entenen
de mercats o de turisme, de manera que és perfecta-
ment esperable que es continuïn donant bones tem-
porades i cada cert temps, temporades menys favora-
bles. L’existència de projectes de noves estacions
d’esquí (per exemple, Vall Fosca i la reobertura de la
Tuca) i de projectes d’expansió de les existents (Ara-
món, Baqueira, Porte des Neiges) demostra que els
inversors segueixen creient en el sector i esperen ren-
dibilitats futures importants que justifiquin les impor-
tants inversions que requereix aquest sector.
Si centrem la mirada en el nostre entorn més proper i
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defugim prediccions catastrofistes per atendre’ns a
xifres del nostre microentorn climàtic del Pla dels
Espiolets (Soldeu), veurem que, sorprenentment, una
temporada com l’anterior ha tingut una precipitació
acumulada superior a la de la temporada 2005-2006.
La particularitat és que la precipitació s’ha donat
durant el mes de març, de manera que una bona part
de la temporada s’ha vist perjudicada per la manca de
neu. Quant a temperatures aptes per a la producció
de neu de cultiu, s’aprecia un augment important de
temperatura, però en cap cas excepcional, ja que en
anys anteriors trobem registres superiors (per exem-
ple, la temporada 1994-1995). Així doncs, malgrat una
combinació desfavorable de temperatures i precipita-
cions, no podem identificar un patró dels darrers anys
que indiqui un empitjorament sostingut de les condi-
cions per a la caiguda i fabricació de neu.
Malgrat aquestes dades poc concloents, un sector
com la neu no pot permetre’s el luxe de viure al marge
dels indicadors globals, i davant d’una amenaça de
canvi de temperatures futures cal prendre mesures
preventives per assegurar la continuïtat del sector. La
primera mesura i la més extesa a escala mundial és la
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producció de neu de cultiu. Si mirem per països el grau
de cobertura de dominis esquiables amb neu de cul-
tiu, veurem que zones com les Dolomites tenen un
95% del domini innivat amb canons, el Tirol un 50% i
França, tot i partir d’un 18%, preveu doblar-lo en deu
anys. En països com Suïssa, on disposen només del
10% de dominis innivats amb neu de cultiu, el risc de
patir temporades desfavorables és major. En alguns
països de l’Europa de l’Est hi ha projectes d’estacions
amb el 100% del domini amb innivació garantida pels
canons. En el cas del nostre país, disposem d’un 35%
de la superfície esquiable equipada amb canons de
neu, una xifra elevada i que segueix incrementant-se
any rere any.
La neu de cultiu és una assegurança per a les estacions
i per als destins turístics de neu. Tot i la importància i la
necessitat de disposar d’una àmplia xarxa de neu de
cultiu, ha patit una persecució injustificada, amb acu-
sacions de poc respecte mediambiental i de malbara-
tament de l’aigua. Les instal·lacions de neu de cultiu
(mal anomenada neu artificial) són instal·lacions que
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combinen aire i aigua, sense cap altre component. La
combinació d’aquests dos elements amb la tempera-
tura, la humitat i el vent són l’origen de la neu de cul-
tiu. L’avanç tecnològic afavorit per l’extensió de les
xarxes de neu ha fet que en els darrers vint-i-cinc anys
l’eficiència energètica d’aquestes instal·lacions hagi
avançat de manera espectacular. Entre un canó de
l’any 1980 i un del 2006, el consum de metres cúbics
d’aire per produir un metre cúbic de neu és 140 vega-
des menor, de manera que també ho és la necessitat
energètica. Això ha permès que, en lloc d’haver d’ins-
tal·lar un canó cada 40 metres, es pugui plantejar ins-
tal·lacions amb canons cada 80 o 120 metres, amb un
consum d’electricitat inferior al dels anys anteriors.
També ha experimentat una millora importantíssima
el requeriment de temperatura mínima per produir
neu, ja que en 23 anys s’ha passat de -4ºC a -2ºC en
igualtat de condicions de vent i humitat. Això suposa
que davant de les hipòtesis d’augments de tempera-
tura global del planeta de 0,6ºC els propers 25 anys, la
tecnologia ha avançat exponencialment i se supera de
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llarg l’amenaça d’escalfament. Evidentment, això no
priva que calgui ser previsor i conscient que l’escalfa-
ment global és una amenaça contra la qual tots els sec-
tors han de lluitar, però demostra que el sector de la
neu està fent la seva feina, sent més eficient des del
punt de vista energètic i assegurant moltes més hores
de producció de neu de cultiu que fa uns anys.
Finalment, l’ús de l’aigua per a la producció de neu ha
rebut moltes crítiques però no es pot oblidar que la
producció de neu de cultiu no fa res més que retardar
el cicle de l’aigua i emmagatzemar-la en estat sòlid, a
més de suposar un consum que té un impacte econò-
mic en la zona de muntanya molt important. La matei-
xa Agència Catalana de l’Aigua reconeix que els bene-
ficis que aporta l’aigua que s’utilitza en la neu de cultiu
són molt superiors als que podrien obtenir-se si aquest
ús no fos permès. El que cal és una gestió dels recur-
sos hídrics correcta i adequada als cabals dels nostre
rius, amb treballs d’acumulació d’aigua durant les èpo-
ques en què no s’explota la neu per disposar de reser-
ves pròpies. Aquest és un tema del qual les empreses
relacionades amb la neu són conscients i any rere any
s’executen treballs de millora en les infraestructures
d’emmagatzematge d’aigua.
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Però no tot l’esforç preventiu s’acaba en la producció
de neu de cultiu. Hi ha una sèrie d’actuacions sobre el
terreny que afavoreixen la retenció de la neu natural i
la millora de les condicions per a l’esquí. Entre aques-
tes accions trobem la retirada de pedres de les pistes,
que permet que amb una menor capa de neu les con-
dicions esquiables millorin; la sembra intensiva per a
recuperar les pistes, amb la qual cosa s’obté una capa
d’herba prou generosa per tal que amb poca precipi-
tació la pista sigui esquiable; la reducció de bonys i
forats del relleu, per evitar una mala distribució de la
neu en les pistes; la llimada de les zones de pas que
tenen més desgast, i finalment la construcció de noves
pistes en zones d’orientació més favorable. Totes
aquestes mesures tenen un retorn en qualitat esquia-
ble molt elevades i requereixen inversions econòmi-
ques poc importants, a més de ser sostenibles, ja que
l’impacte ambiental és reduït.
Cal també plantejar-se si la neu pot seguir sent un ele-
ment tan determinant de l’economia de les àrees de
muntanya i del nostre Principat. L’elevada estacionali-
tat de l’esquí condiciona en gran manera l’economia
andorrana, de manera que cal plantejar-se alternati-
ves realistes a l’esquí. L’oferta turística fora de la tem-
porada de neu ha de passar per una diversificació de
l’oferta, ja que actualment no existeix un producte
únic que sigui alternatiu a l’esquí. Una oferta que es
compongui d’estades d’spa & wellness en un entorn
de muntanya com el Principat, complementat amb
turisme de natura en parcs naturals i àrees protegides;
la potenciació de l’oferta d’esports com la bicicleta de
muntanya, els esports d’aventura i el golf; enriquir el
turisme cultural i gastronòmic, i seguir potenciant el
comerç local són eines que cal utilitzar per anar reduint
progressivament la dependència de la neu.
Altres mesures menys realistes que s’han posat en
marxa en diversos països tenen un cost molt elevat i
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una viabilitat nul·la. Trobem casos on s’ha optat per la
refrigeració de les pistes, la utilització de material
sintètic en zones de poca innivació i fins i tot la cons-
trucció d’espais d’esquí indoor. Aquests projectes no
suposen en cap cas una alternativa real a l’esquí que
coneixem, de manera que cal seguir confiant en la
capacitat de progrés tecnològic que permeti fabricar
neu en períodes menys favorables, en una millora con-
tínua de les pistes amb mesures preventives sobre el
terreny i tot això sempre en un entorn de respecte per
l’entorn i amb polítiques de desenvolupament soste-
nibles a llarg termini. 
I sobretot cal continuar cercant un model turístic que
no sigui tan dependent d’un fenomen tant volàtil com
la neu, diversificant l’oferta de manera que l’estacio-
nalitat de l’hivern perdi pes i permeti complementar
un sector que a l’hivern contribueix en gran mesura a
l’economia andorrana però que no pot ser l’únic eix
del turisme al país. 


