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La Copa d'Espanya inclusiva Fundació Jesús Serra d'esquí alpí tanca amb 
èxit una edició especial  

Com a novetat d'aquest any, la segona edició de la Copa ha inclòs tres proves nacionals, amb un 
circuit que s'ha estès a les estacions de Baqueira Beret, Formigal-Panticosa i Sierra Nevada. 

La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, en col·laboració amb el Centre d'Esports 
d'Hivern Adaptats (CDIA), ha impulsat aquesta temporada d'hivern, que acaba de finalitzar, una nova 
edició de la Copa d'Espanya inclusiva d'esquí alpí. El campionat es va desenvolupar a Baqueira Beret 
(29-30 de gener), Sierra Nevada (26-27 de març) i Formigal-Panticosa (2-3 d’abril), i va permetre 
reprendre l'activitat competitiva després de l'aturada derivada de la pandèmia global per la COVID-
19. 

Els objectius de la Copa d'Espanya Fundació Jesús Serra, l'únic circuit nacional inclusiu, són 
desenvolupar una competició integrada que sigui un referent en l'àmbit nacional i fomentar la 
convivència d'esportistes amb discapacitat i sense, en pro de la normalització de la diversitat 
funcional a través de l'esport. 

La competició va incloure totes les categories d'esport adaptat de la Federació Espanyola d'Esports de 
Persones amb Discapacitat Física (FEDDF) i la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb 
Paràlisi Cerebral i Dany Cerebral Adquirit (FEDPC), així com les categories U10, U12 i Masters 
d'esportistes sense discapacitat de la Reial Federació Espanyola d'Esports d'Hivern (RFEDI). 

“Estem molt orgullosos i esperançats per la bona acollida que ha tingut el circuit inclusiu d'esquí alpí 
que impulsem, ja que el considerem estratègic en la nostra promoció de competicions esportives 
adaptades i inclusives. Una de les missions essencials de la Fundació Jesús Serra és preservar el 
principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida; i l'esport, per descomptat, no n'està 
exclòs”, va declarar Ignacio Gallardo-Bravo, director general de la Fundació Jesús Serra. 

“Després de l'aturada per la pandèmia, gràcies a la feina de totes les federacions (FEDDF, FEDPC i 
RFEDI) i dels clubs implicats en l'organització (White Camps, Formigal Esquí Club i Club MAC), hem 
assolit amb èxit l'objectiu prioritari per a nosaltres, que era reactivar la competició”, va explicar 
Andrés Gómez, director del CDIA. “Així mateix, valorem molt positivament la participació en el circuit 
i la posada en marxa, per primera vegada, de les tres seus”, va concloure. 

En total, la competició va tenir, entre esportistes amb discapacitat i sense, 250 participants entre les 
tres estacions d'esquí. La prova de Gran Eslàlom (GS) celebrada a Formigal-Panticosa va posar el punt 
final al circuit de la Copa de la temporada 21/22, que va concloure amb una valoració molt positiva 
per part d'esportistes, clubs i entitats implicades. 
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