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Les escoles tornen a les pistes
d'esquí tot i el confinament
municipal
El Govern autoritza l'inici del programa Esport Blanc Escolar a partir de la
setmana que ve

Un grup d'esquiadors i el monitor a Vall de Núria | ACN

El Govern de la Generalitat (http://govern.cat) ha autoritzat, a partir del proper dimarts, la
realització del programa Esport Blanc Escolar a les comarques del Pirineu, entre les quals el
Ripollès, encara que les activitats es realitzin fora del municipi. Aquesta decisió permetrà a les
estacions d'esquí augmentar la seva activitat i poder rebre esquiadors més enllà dels habitants del
propi municipi.
El Departament d'Educació ha informat avui a tots els centres educatius afectats que podran dur a
terme sortides i altres activitats lectives en horari lectiu, fora del centre, encara que es realitzin
fora del municipi, sempre que no impliqui pernoctació i que es garanteixin els grups estables de
convivència, d'acord amb el Pla Sectorial del curs 2020-21.
L'anunci arriba només un dia després que el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon
Tremosa, mostrés el seu convenciment que el programa Esport Blanc Escolar es pogués
realitzar ?a finals de mes?, (https://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/33888/tremosa-confiafinals-mes-confinament-sigui-comarcal-escolars-puguin-anar-esquiar) coincidint amb un possible
relaxament de les restriccions de mobilitat contra la Covid-19.
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El conseller ha assegurat que les estacions d'esquí segueixen obertes -tot i que el públic
potencial d'aquests dies és molt reduït- per mantenir els llocs de treball, per seguir amb el
funcionament ordinari de les estacions i per no passar un any "en blanc?. Tremosa ha recordat
que aquesta temporada "és excepcional" i que la prioritat del Govern ha estat "salvar les
empreses i les estacions d'esquí".
2.600 alumnes de tot el país
Emmarcat en el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc
Escolar té l'objectiu d'impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern, en les seves
diferents modalitats, en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les
comarques pirinenques.
L'activitat va néixer el curs 2013-14 i es realitza en horari lectiu durant vuit sessions, que es
divideixen en tres dies d'esquí nòrdic, tres d'esquí alpí i dos de surf de neu. En la seva setena edició,
l'any passat hi van participar un total de 2.688 alumnes d'una seixantena d'escoles de nou
comarques pirinenques.
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