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ESPORT D'HIVERN 

Antoni Costes assegura que la Generalitat controlará que s'apliqui la llei 

Escole s d'esqu í catalane s demane n a 
Lleid a frena r l'intrusism e al secto r 

D Responsables de deu escoles d'esquí catalanes, així com 
de l'associació en qué s'agrupen, es van reunir ahir a Lleida 
amb el delegat d'Esports de la Generalitat, Antoni Costes, per 
sol-licitar-li que des del Govern es faci un esforc per eradicar 

l'intrusisme professional en l'ensenyament de Tesqui. Antoni 
Costes els va assegurar que fará el possible perqué es com-
pleixi el decret 56/2003 del 4 de febrer que regula Tactivitat fí-
sica esportiva al medi natural. 

JOSÉ CARLO S MONG E 
LLEID A 

Dins de la campanya per eradi-
car l'intrusisme professional en 
l'ensenyament de Tesqui, els res-
ponsables de les escoles de deu 
estacions catalanes, reunits a 
Lleida, van demanar ahir a la 
Generalitat que "es facin con-
trols sobre totes les escoles, per-
qué n'hi ha moltes de pirates", 
explicava Francesc Cerda, se-
cretan general de l'Associació 
Catalana d'Escoles d'Esquí. 

Antoni Costes, delegat d'Es-
ports a Lleida, els va assegurar 
que des del Govern es vetllará 
peí "compliment del decret 
56/2003 del 4 de febrer", que re-
gula Tactivitat física esportiva al 
medi natural. Costes va asse-
nyalar després de la reunió que 
els "preocupa que hi pugui ha-
ver escoles encobertes o que en 
algún lloc hi hagi professors que 
no estiguin qualificats o centres 
no censats al Consell Cátala de 
TEsport". 

En aquest sentit, Costes va as-
segurar que s'intensificaran els 
controls, "com en el seu mo-
ment es va fer amb les activitats 
de Taigua". 

La reunió va ser qualificada de 
"molt positiva" per part deis res-
ponsables de les escoles. A la re-
unió hi van assistir Joan Abadía, 
president de l'Associació Cata-
lana d'Escoles d'Esquí, i res-
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Responsable s de les escole s d'esqu í catalanes , ahir amb Anton i Coste s a Lleida . 

ponsables de les escoles de Ba-
queira, Boí, Port Ainé, Port del 
Comte, Massella, La Molina, 
Vallter, Tuixén, Nuria i Lies. 
"Només a Baqueira hi ha quin-
ze escoles que no están legal-
ment constitui'des", assenyala 
Cerda. "Des d'algunes agenci-
es de viatges també es fa intru-
sisme professional i per aixó li 

hem demanat que des de TAd-
ministració es comprovi que qui 
doni classes siguí al registre de 
la Generalitat i que tinguin les 
llicéncies, titulacions i assegu-
rances que exigeix la llei. Si no 
és així, que actui'n les forces de 
seguretat", exigeixen des de 
l'Associació. 

Antoni Costes va afegir que 

"el decret de la Generalitat de 
Catalunya és prou explícit sobre 
els requisits que s'exigeixen ais 
centres d'ensenyament, perqué 
el seu objectiu és donar la má-
xima seguretat ais usuaris". 

En aquest sentit, va assegurar 
que s'intensificaran les inspec-
cions, així com les campanyes 
informatives prévies.* 


