Comunicat de
premsa

Port Ainé i Espot obren el proper dijous
dia 8 amb un forfet especial de 18 euros
•

Les instal·lacions obren parcialment i el preu del forfet es rebaixa de 35 fins
a 18 euros perquè tothom pugui fer les primeres esquiades de la temporada.

•

A Port Ainé s’obre la zona de debutants i 2,5 quilòmetres de pista amb 450
metres de desnivell esquiable de nivell intermedi.

•

A Espot s’obren les pistes de nivell intermedi i avançat de les cotes altes de
l’estació, per sobre dels 2000 metres.

•

Cal remarcar que si es compleixen els pronòstics de temps anunciats es
podran obrir més pistes de les inicialment previstes.

•

El proper dia 8 també s’obre l’Hotel Port Ainé 2000, a peu de pistes, amb
novetats importants com una sala de videojocs i un equip d’animació, entre
d’altres activitats.

Rialp/Espot, 6 de desembre de 2011
Les pistes d’esquí de Port Ainé i Espot obriran finalment el proper dijous dia 8 de
desembre. La temporada arranca amb les instal·lacions parcialment en funcionament i un
forfet especial de 18 euros, en comptes de 35, perquè tothom pugui aprofitar els últims
dies del Pont i fer les primeres baixades de la temporada.
Concretament, a Port Ainé s’obrirà la zona de debutants i 2,5 quilòmetres de pista amb
450 metres de desnivell esquiable de nivell intermedi (pistes blaves). En canvi, a Espot
s’obriran les pistes de nivell intermedi i avançat de les cotes altes de l’estació, per sobre
dels 2000 metres.
Cal remarcar que si es compleixen els pronòstics de temps anunciats es podran obrir més
pistes de les inicialment previstes. Tota la informació i l’última hora de l’estat de les
pistes la trobareu a www.skipallars.cat, a l’apartat de comunicat de neu
(s’actualitzarà a partir d’avui dimarts dia 6 a les 18 hores).
Coincidint amb l’obertura, el proper dia 8 també s’obrirà l’Hotel Port Ainé 2000, a peu de
pistes, amb novetats importants com la presència d’un equip d’animació; una sala de
videojocs; i activitats com raquetes i parc Arva (detecció d’objectes sota la neu en cas
d’allau).
L’arribada de Ferrocarrils a les estacions del Pallars i la seva experiència com a
explotadora en estacions com La Molina i Vall de Núria ha fet possible estrenar la
temporada el proper dijous i ser una de les primeres explotacions del Pirineu que pugui
obrir les seves portes.
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Principals novetats de la temporada
Espot i Port-Ainé són les darreres estacions de muntanya que s’han incorporat a l’oferta
turística de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per a aquesta primera temporada
d’Espot i Port-Ainé sota la gestió d’FGC, la companyia ha dut a terme un procés de
renovació i millora d’infraestructures a les estacions. En aquest sentit, s’ha millorat el
sistema de producció de neu d’ambdues estacions amb l’objectiu de proveir les pistes
amb neu artificial si les condicions climatològiques no són les més òptimes durant la
temporada.
Comunicació  S’ha instal·lat la fibra òptica de la cota 1.500 a la cota 2.000 a Espot per
tenir cobertura de telefonia i d’internet i també s’han instal·lat nous repetidors per millorar
la comunicació interna.
Obres de condicionament  S’ha asfaltat el final de la carretera de Port-Ainé des de la
cota 1600 fins l’Hotel Port-Ainé 2000 i també l’aparcament de l’estació amb l’objectiu de
garantir la seguretat i la facilitat d’accés. També s’ha millorat la senyalització dels
aparcaments i la calefacció de la cafeteria a la cota 2000 d’Espot.

Comunicació FGC

www.fgc.cat
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