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Rivalitat aranesa
Tot i la poca neu caiguda per a l’època de l’any en què ens trobem, ja fa unes setmanes que van
començar les competicions d’esquí, i d’entre els clubs aranesos en destaquen dos: el CEVA i el CAEI.

MIKEL ARISTREGI

D’entre els clubs d’esquí

aranesos, n’hi ha dos que

destaquen per la seva llar-

ga trajectòria i la seva gran

rivalitat esportiva. Així, el

1965 es va crear el Club

d’Esquí dera Val d’Aran

(CEVA), pràcticament al-

hora que la pròpia estació

de Baqueira-Beret. El 1991,

en discrepar diversos so-

cis amb la gestió del club,

hi va haver una escissió i

va ser creat el Club Ara-

nès d’Esports d’Iuern (CA-

EI). Avui en dia la relació

entre ambdós clubs és de

col·laboració als despat-

xos, però d’acèrrima com-

petitivitat a les pistes.

Prova d’això són els ajus-

tats resultats quant a vic-

tòries i pòdiums aconse-

guits en les últimes com-

peticions disputades. Com-

peteixen en les categori-

es d’aleví (de 7 a 10 anys),

infantil (d’11 a 14 anys) i ju-

venil (15 i 16 anys), a més

de la de veterans. Ambdós

clubs tenen representació

a totes les categories. En

el que va d’any, porten dis-

putades proves com la dels

Campionats de Catalunya

d’Infantils a Espot, el Gran

Premi del Pallars d’alevins

celebrada a Portainé amb

la participació de 85 joves

esquiadores i esquiadors,

o el segon Gran Premi de

la Cerdanya d’infantils.

Són nombroses les victò-

ries i pòdiums aconseguits

al llarg de totes aquestes

CEVA

Equip del Club d’Esquí dera Val d’Aran (CEVA).
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Les competicions d’es-

quí no varien gaire res-

pecte del partit de fut-

bol del cap de setmana

del xaval de Tárrega o

del partit de volei de la

nena de Mollerussa. La

festa aquell dia és total,

amb l’incondicional su-

port dels pares a peu de

pistes, donant alè als

seus, aplaudint tot el

que es calci uns esquís.

El temps juga un factor

determinant respecte a

altres pràctiques espor-

tives; és per això que,

quan les condicions ho

permeten, es guanyi o

peridi, la festa és total.

La festa dels esportistes és
total quan el temps ho permet

Un esquiador del CEVA als Campionats de Catalunya.

competicions per ambdós

clubs. Què més se li pot de-

manar a l’esquí aranès?

Els clubs i escoles d’es-

quí són alguna cosa més

que un color i un uniforme

amb què competir. De ben

jovenets els aranesos s’ini-

cien a la pràctica d’allò que

més a mà tenen vestint

l’uniforme d’un club de-

terminat. Però la compe-

tència esportiva no està re-

nyida amb la creació d’és-

sers humans aptes per

afrontar qualsevol eslàlom

que hagin de descendir en

les seves vides. Això és el

que es pretén, crear amor

per l’esquí, desenvolupar

un esperit de superació i,

de passada, guanyar.

Integrants del Club Aranès d’Esports d’Iuern (CAEI).
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