La temporada 1991-1992 neix la primera Escola a La Molina endegada per el Pablo Fontsaré, la Pirineus, la base de tot, tant del club com de l'actual Escola Catalana d'Esquí. I el desembre del 1997, temporada '97-'98, neix, dins de l'Escola
Pirineus, el Club Super Neu (a imatge del Club infantil i juvenil Super3, de TV3, molt de moda llavors i ara, avui el club amb més socis de Catalunya i España). Una mica d'història d'aquells primers anys ens animarà a tots... Des del 1995 ja
s'entrenava a La Molina, si bé no èrem club oficial encara. El Guillem fou el primer entrenador del Club. Tenia llavors en Fontsaré un supervisor per a tot el programa d'entrenament que era el Toni Planas, que més tard marxà i creà el Meganeu.
Són els "founding fathers" els Colomer, els Castany, els Vilalta, els Albà, els Florensa, els Escobar, ... A la 2001-2002 l'Anna Colomer és la primera a fer una cursa Interclubs, si bé per lesió a un dit deixarà de còrrer desprès. Corre als llavors
Benjamins, i tenim, a més, l'Adrià Hernández a Aguilots, corrent ambdòs a Ordino i a Núria, per ex., la Sara (Franco, creiem, a qui una operació al genoll farà deixar l'esquí) i el seu germà petit Miquel, i l'Alba Ceballos (que marxaran del club)...
Però, és clar, per a tenir llicència, necessitem còrrer sota el paraigües d'un club federat, el Bisaura Esquí Club (BEC), de Sant Quirze de Besora (Osona), i així ho feren, tot i que l'Adrià i la seva germana Lorena, aleví, marxaren del club a la
2002-2003, com l'Alba.

A la 2002-2003, arriben ja el Patrick Comere, futur coach dels trainers, i l'Albert Navarro, enamorat també del rugby, jovenets, amb 25 i 20 anys..., i l'Eli Colomer, que debuta com a Benjamí a Interclubs i ja acaba 5a a La Molina i, a Ordino, al
Campionat de Catalunya Interclubs fa 3a. Dels entrenadors citats, al Camp. Cat. Int. van el Patrick, que fa 1r, i l'Albert, 2n., a la categoria Seniors. També debuta l'Albert Vilalta, Benjamí. La seva germana Marta i la Blanca Escobar no
competiran. La Direcció Tècnica la marcava llavors el Tomàs Navarro, pare de l'Albert, tècnic IPC, sota la supervisió, és clar, del "presi" Pablo Fontsaré, i la supervisió dels grups la duia l'Eva Salomó, mare del ripollenc Ferriol Llibre, que arribà a
campió d'Espanya infantil amb el May Luengo, desprès de marxar d'aleví i tornar "bojos" els seus entrenadors de llavors, Francesc Riera i Toni Comerma... Aleshores, l'Elisabet Colomer aconsegueix el primer podi final de temporada de la
nostra història la temporada 2003-2004: és 1a final a la categoria de Benjamins, al 12è Circuit Interclubs de la FCEH. La cat. Benjamins de llavors es pot homologar a l'actual U14 (o Infantil I desprès), si bé divergia un any, englobant els 12 i 13
anys, un menys que ara. Es corria per obligació com a Bisaura-SuperNeu Esquí Club (BEC). Arriben ja les grans de les Castany Río i les Florensa Puig, la Laia, i la Marta, que acabarà de monitora sense passar per corredora, l'Ignasi Escobar o
el Sergi Martínez. Són anys durs aquests del començament, i també tenim com a corredores les germanes Olarte (de les que, per cert, encara fa poc la Georgina era monitora al Petit Alpí, i l'Anna es quedà a alevins), o les famílies Riera (a
alevins), Albà Pons de Vall, Llardén, Peris Espino... La mateixa Elisabet Colomer fa 3a global a Aguilots a l'any següent (que llavors eren 14 i 15 anys), el que desprès seria Infantil II, i ara U16. Era la 2004-2005, la primera temporada en que
ens registrem com a club propi, amb el nostre nom ja, i a la F.C.E.H. ens col·loquen llavors de sigla CAP. I es mantindrà així fins a 8 temporades. L'Eli també fa el primer podi individual de la història del CEAP amb nom propi (3a a la cursa de La
Molina que organitzava llavors el CEC). Ah, i passem a dur roba pròpia, negre i groga, ben vistosa! Hi eren els Castany, Colomer, Soldevila, Vilalta, Navarro, Mora, Llardén, Soucheiron, Matalonga, Florensa, Vidal, Montaner, Peris, Flotats,
Lanza, Olarte, Escobar, Martínez, Albà.., i ja per fi, arribem a Interclubs els "petits", els de la segona onada, des d'alevins... I apareixen l'Omar Laarbi, soldat ceretà, i el Litus Muntassell, gran excorredor i entrenador osonenc, tant d'esquí com de
pàdel, aquest coordinant als alevins, mentre la Raquel Benavides, una gran nedadora sabadellenca, coordina els més petits..., i també grans corredors recordats, molt "especials" i estimats, com l'Amaya Valentín , medalla d'or IPC, o desprès el
Marcel Soler , també campió d'Europa en categoria IPC...

A Interclubs també han estat d'entrenadors el Marc Roca (ripollenc de St. Joan de les Abadesses), l'Oriol Huguet, el Ferran Bernat (format pel May), l'Omar Laarbi, l'Arnau Ferrer (medalla de bronze als Jocs Paralímpics 2014 de Sotxi, Rússia, i
2on amb Gaby Gorce a la Copa del Món), etc., etc., i a alevins hi han estat el Francesc Riera, el Toni Comerma, el Litus Muntassell o el Carles Adserà. Hem tingut al Super Neu o al Petit Alpí altres entrenadors com el Toni Cañas, l'Amancio
Valentín, la Mariona Soldevila, el Frank Pujadó, l'Anna-Belén Sérvulo, la Carol Comas, l'Iu Horts, el Genís García, l'Anna Colomer, l'Artur Castany, el Sebas Costa, l'Anna Madrid, la Georgina Olarte, el Gerard Roca, la Clàudia Pardellans, el
David Vidaña, la Gemma Lladó, el Nil Castellsegué, la Vero Valentín, el Dani Sérvulo, el Dani Machado, el Xavi Cervera, el Fernando Peris, el Roger Boqué, la Cristina, l'Aina Esbert, l'Àngel, l'Aina, la Bea, la Núria, l'Héctor Hoyos, l'Andrea
Parent, el Marc Barniol, l'Edu Venero, l'Adrià Adell, la Laia Castany, el Pau Cutrina, el David Jiménez, l'Eli Colomer, l'Anna Lalaouna..., i altres com Emilio Sánchez, Txell Tordera o Marc Morera poden arribar en un futur... A la temporada 20112012 passem al blau suec com a color insígnia de la nostra roba, l'actual equipació. I ja amb Patrick Comere com a Director Tècnic, passem a dir-nos CEAP, com a acrònim, des de la 2012-2013. A la 2013-2014 renovem el nostre emblema
(l'escut), donant-li un aspecte més juvenil al logo, i incorporant aquestes sigles ja, a sobre del floc de neu. Ah!, i es crea l'impressionant "Petit Alpí", que substitueix el vell SuperNeu...

I com la temporada 2004-2005 és la primera en que ens registrem amb el nostre nom, al 13è Circuit Interclubs, aquesta és la que escullo per a començar el recorregut històric aquí presentat (si bé ja us he comentat que tenim triomfs anteriors
com a Bisaura). Com a curiositat, el Bisaura ha existit com a Club des del 1974 al 2015, en que ha demanat la baixa a l'Assemblea de la FCEH, i ara, si algú d'ells volguès competir, ho faria amb el nostre club, donant així la volta a la paella anys
desprès... I això, per a aquells que volen que l'esquí formi part de tota la seva vida, no és més que el començament: poden fer-se, desprès d'haver estat corredors, ara monitors o professors, amb l'ECE... Acabar dient-vos que la temporada 20162017 és la primera en que ampliem el camp d'acció i ja participem també a la Lliga Catalano-Andorrana de Veterans, a la prova Memorial Pepeta Planas, de La Molina, on fins i tot obtenim una quarta posició per clubs i un 1r i un 2on a GS i SL
per a Patrick Comere i un 3r a SL per al nostre crack ex-tennista i ex-bumper Joan Gil en el Campionat de Catalunya Individual de Masters, que es celebrava coincidint amb la "Pepeta". Llavor per a un futur proper, molt proper..., i per a seguir
creixent.

