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P A S S I Q P E R L ' E S Q U I D E 
Toti Bes i Alfons Gascón /1UNTANYA 
! • n Toti és de 

fggf Girona i fa 4 anys 
que viu a 

Cerdanya. Des de senv 
pre ha practicar tot 
tipus d'esports: bicicleta, 
alpinisme, havia compe-
tit en esquí alpí... A 
Girona hi havia molla 
aficio a practicar esquí 
de muntanya i ell s'hi va 
afegir, s'hi va posar fort 
i des de fa uns 7 anys 
que s'hi dedica. A través 
de Tesqui de muntanya 
va conéixer l'Alfons, de 
Manlleu pero resident 
tambe' a Cerdanya des 
de fa uns 4 anys. 
L'Alfons ve del món de 
l'alpinisme, l'escalada... 
En Toti va veure que 
aquest tenia aptituts físi-
ques i li va proposar 
que s'introduís en el 
món de Tesqui de mun
tanya i ja fa 3 anys que 
es dedica a la competi
do. Actualment formen 
equip en les competi 
cions en que participen 
tant a nivell d'Espanya 
com d'Europa. El fet de 
viure a Cerdanya els 
permet entrenar junts i 
sovint, és per aixb que 
van decidir formar 

equip i competir ple
gáis. Aquest és el primer 
any que ho fan i teñen 
molt bones espectatives. 

L'esquí de muntanya és 
una modalitat d'esquí 

molt completa que com
bina aspectes de 

l'alpinisme, l'esquí de 
fons i l'esquí alpí. 

El material és molt sem 
blant al que es fa servir 
per Tesqui de pista pero 
amb algunes diferén 
cies: la fixació té la talo
nera lliure per pujar, la 
qual es fixa per a la bai 
xada. A la sola deis 
esquís s'hi adhereixen 
unes pells anomenades 
de foca que permeten 
fer Tascens sense lliscar 
i que es treuen peí des-
cens. Els esquís son de 
cotes molt similars ais 
d'alpí pero molt mes 
lleugers. Les botes son 
menys aparatoses, per-
meten una certa mobili 
tat al peu i teñen la sola 
de goma com les botes 
classiques de muntanya 
per poder caminar si 
s'escau. En competido 
s'acostumen a modifi-

car les característiques 
del material per ferio 
encara mes lleuger, 
malgrat que de vegades 
es perd en seguretat. Els 
bastons son també molt 
lleugers i similars ais 
que s'utilitzen en esquí 
de fons. A l'esquena 
porten motxilles amb 
camel bag, porta esquís, 
etc. Les curses en que 
participen habitualment 
consisteixen en un itine-
rari marcat per la orga 
nització que comporta 
la pujada i baixada de 
diversos cims. 

Acostumen a teñir una 
durada d'entre 2.30h i 
4 h, amb una mitjana 
de desnivell d'uns 
2.500 m i una llargada 
d'entre 18 i 25 km. Hi 
ha curses de fins a 4 
dies, dividides en eta-
pes. Son curses molt 
dures perqué aquests 
itineraris s'han de fer 
amb el menor temps 
possible, amb canvis 
molt bruscos de tempe 
ratura i de condicions 
climátiques. Cal teñir 
molt bona técnica tant 
de pujada com de bai 
xada. 

23 


