
 

 

 
 

NOM DEL CLUB I SIGLES 

 
Associació Esportiva Pallars (AEP). 

NOM DEL PRESIDENT 

 
Lionel Pla. 

NOMBRE DE SOCIS 

 
1053 socis. 

ANYS DE TRAJECTORIA 

1963. 
6è any de la secció d’esquí. 

QUINES DISCIPLINES 
PRACTIQUEU 

Piragüisme, esquí, muntanya (trekking, escalada...) i barranquisme.  
 
 

NOMBRE D’EQUIPS DE 
COMPETICIÓ 

3 equips (2 d’Alevins i 1 d’Infantils) 
 
 

NOMBRE D’ENTRENADORS 

3 entrenadors equip de competició i 17 entrenadors grups recreació 
 
 

NOMBRE DE CURSES SOCIALS 
QUE ORGANITZEU 

Una cursa social  
 
 

LES VOSTRES COMPETICIONS 
MÉS DESTACADES 

 

Retroparty 50è Aniversari AEPallars  
 

ELS VOSTRES SPONSORS 

Assegurances Gumà, SEFOCAT, Hotel Cafè Pessets, Valsadent 

 
A QUINA ESTACIÓ O 

ESTACIONS ESQUIEU 
 

Port-Ainé (Skipallars) 
 
 

 
EL COLOR DEL CLUB 

Blau 
 

EL LEMA DEL CLUB 

Promoure l’esport a la comarca del pallars sobirà; crear hàbits saludables i 
esportius, i que els nens coneguin i valorin el que tenen a la comarca respectant 
el seu entorn. La nostra finalitat és facilitar la pràctica de l’esport als nens de la 
comarca i minimitzar les diferències socials, que el cost no sigui cap impediment 
per la pràctica d’aquests esports. 
 
 

 
EL SOMNI DEL CLUB 

Que tots els nens puguin gaudir dels esports que ens ofereix aquesta comarca 
(piragüisme, esquí, muntanya i barranquisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MILLOR FOTO A LA NEU 

 

 
 
Espot Esquí. 22/03/2014 
 
La cursa Social del 2014 es va haver de 
celebrar a Espot per causes externes. Tot i 
així gràcies a la col·laboració de l’estació es 
va poder organitzar en el mateix dia i va ser 
tot un èxit. Gràcies també a la 
professionalitat del fotògraf Toni Grases i a la 
seva col·laboració tenim aquesta foto de 
grup tant bonica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MILLOR FOTO EN SEC 

 

 
 
Port Ainé. 15/01/2015 
 
Temporal de vent a Port-Ainé i l’alternativa 
és físic al Poliesportiu els Til·lers de Sort. 
Aquest espai ens permet treballar en sec 
amb els esportistes i complementar 
l’entrenament de pistes. Gràcies a 
l’Ajuntament de Sort per cedir-nos l’espai 
quan les condicions meteorològiques no ens 
permeten esquiar. 

 


