Pel Nadal de 1917 es fa la primera travessa amb esquís hivernal, del Santuari de
Corbera als Rasos de Peguera. Curta, potser, per a considerar-la travessa. Per Cap d’Any
del 1920, Lluís Estasen, Lluís Cirera, Joan Giménez i Josep-Ma. Guilera realitzen la
segona gran travessa amb esquís al Pirineu català, la “Vall de Núria-Puigmal-La Molina”,
a ran del “Barret d’en Napoleó” (d’alçada 1.769 m., a tocar de Roc Blanc, on ara cada any
per l’11 de Setembre es planta la senyera, es canten Els Segadors i es fa un esmorzar
popular), que, anys més tard i organitzada pel Centre Excursionista Barcelonès, esdevindrà
una de les proves clàssiques del circuit català d’esquí de muntanya. També es fa la
“Ulldeter-Núria” amb esquís.
La primera gran travessa, però, fou l’any abans, la va patrocinar el propi President
de la Mancomunitat de Catalunya, en Puig i Cadafalch, que volia divulgar la utilitat dels
esquís i ensenyar-ne l’ús a pobles aïllats de muntanya, i el CEC va designar Lluís Estasen,
Josep-Ma. Soler i Coll i Pau Badia per a fer una memorable travessa Bagà-Benasque,
passant per Era Val d’Aran (Port de la Picada i Salardú), que va durar un mes llarg. No es
repetiria fins la temporada 1946-47...
Aquestes travesses no van tenir una continuïtat anual. Es celebraren esporàdicament
en funció de les condicions climatològiques, el pressupost de que es disposava, la
disponibilitat del llarg temps que requerien, la situació político-social, etc. Com a mostra,
aquí teniu un cartell de la XII Travessa Núria-La Molina (1961), ja en el vessant esportiu
de travesses, ral·lis i curses, competició endegada el 1947 i organitzada pel Club
Muntanyenc Barceloní (CMB)... Fou un calendari de proves d’esquí d’alta muntanya que
va assolir gran prestigi i popularitat.

1961, 26-2, XII Travessa Núria - La Molina

1920, febrer, concurs del CEC, secció Esports de Muntanya

1912, luges a la collada de Toses
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1921, les dones també esquien, i amb faldilla llarga

A finals dels ‘20...
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Déu n'hi do la quantitat d'esquiadors
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1985, així es presenta el CEC a sí mateix
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