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L’esquí alpí, sigui per la facilitat d’accedir a les pistes, pel mitjans mecànics per pujar, 
pels serveis que presten les estacions, per la preparació prèvia i diària de la neu..., és 
un esport a l’abast de tothom, amb o sense experiència a la muntanya. Aquest manual 
pretén ser una guia per a persones autodidactes que volen iniciar-se en l’esquí alpí, 
per a persones que tenen un bon nivell d’esquí i que volen millorar i per als qui 
busquen més perfecció. A més de permetre’ns conèixer els diferents tipus de material i 
equips, la guia inclou una part tècnica on s’expliquen, d’una manera didàctica, visual i 
fàcil d’entendre, els moviments correctes i la tècnica adequada per poder progressar 
cap a més nivell.  
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*Una guia planera i visual per a 
tothom qui vulgui practicar aquest 

esport 

 

*Per aprendre i millorar en la 
pràctica de l’esquí tant si es fa 

individualment com amb professor 

 

*La més popular entre les modalitats 
d’esquí, amb múltiples facilitats per 

aprendre’l i practicar-lo 
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Josep Diviu Altayó va néixer a 
Cerdanyola del Vallès l’any 
1952. Als 15 anys va iniciar-se a 
la muntanya, fent excursions de 
petit recorregut, però de seguida 
va adonar-se que aquest esport 
era la seva passió. Després va 
descobrir l’escalada i l’esquí 
alpí. Amb el temps i 
l’experiència va adonar-se que 
ensenyar era una bona manera 
de posar en pràctica tots els 
seus coneixements. Així, doncs, 
es va titular com a tècnic 
esportiu en esquí alpí i va 
començar a impartir classes. 
Des de 1999 és professor 
d’esquí a l’estació d’esquí de la 
Molina (Cerdanya). 

La seva passió per la muntanya 
i per l’esport van fer que un dia 
comencés a interessar-se per 
les curses de muntanya. Va 
començar a córrer distàncies 
curtes (10-15 km), però les 
ganes van fer que de seguida 

s’aventurés amb 20 i 25 
km. Quan va veure que 
el seu cos li permetia 
ser optimista, va provar 
amb Ultra Trails des de 
80, 100 o 110 km, fins a 
arribar a córrer curses 
com l’Ultra Trail de 
Montblanc (UMTB, 168 
km i 9.400 m de 
desnivell positiu) o la 
Ronda dels Cims 
(Andorra, 170 km i 
13.000 m de desnivell 
positiu). 


