■ Comunicat de premsa ■

Les estacions del Grup FGC presenten la
nova temporada d’hivern 2017-18
•

El Grup FGC manté les tarifes de la temporada passada i ofereix preus avantatjosos
amb els forfets de temporada a les estacions d’esquí del Grup, amb el forfet
recarregable de La Molina i amb la promoció d’estades a Vall de Núria.

•

Aquesta temporada, La Molina commemora el seu 75è aniversari amb un calendari
replet d’activitats i amb l’ampliació i millora de la xarxa de producció de neu.

•

Les estacions també han ampliat l’oferta dels parcs lúdics destinats al públic
familiar, els quals cada cop són més populars.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, conjuntament amb
els directors de les estacions del Grup FGC han presentat aquest matí en una roda de premsa
celebrada al Centre de documentació i exposició Albert Vilalta les principals novetats de la
temporada 2017-2018 de
les estacions d'esquí i
muntanya del Grup FGC.
Ticó ha declarat que el
Grup FGC treballa tot l’any
amb
l’objectiu
de
desestacionalitzar l’activitat
de totes les estacions i
“mantenir les activitats en
el territori”, ja que “som un
motor de l’economia” en
bona part dels Pirineus.
Aquesta
temporada
arrenca amb molt bones
expectatives
ja
que,
segons declaracions del
president,
”enguany
portem venuts un 16% més
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de forfets de temporada que l’any passat” i, a més, “La Molina celebra el 75è aniversari de la
instal·lació del primer remuntador, moment en què es va assentar la pràctica de l’esquí a l’estació
de la Cerdanya i es van posar els pilars de l’esquí de base i les competicions internacionals, dos
dels elements més definitoris de La Molina”.
Alhora, ha assegurat que s’està treballant en dos projectes que veuran la llum en les properes
setmanes i mesos. Per una banda, “estem elaborant 5 plans estratègics a les 5 estacions perquè
sabem que cada una, dintre de les seves especificitats, tenen la seva oferta. També estem parlant
amb el territori perquè hi pugui participar”. Per altra banda, s’està fent un estudi sobre l’impacte
econòmic que tenen les 5 estacions d’esquí i muntanya del Grup, el qual arriba als 222 milions
d’euros. “Pretenem objectivar que, certament, les estacions són una peça clau en el territori on
són: generen llocs de treball (directament i indirecta), i tenen una gran incidència sobre l’economia
del territori”.
Amb unes condicions meteorològiques immillorables, està previst que l’estació de la Cerdanya
comenci la temporada el pròxim dissabte 25 de novembre. Per la seva banda, les estacions del
Pallars Sobirà donaran el tret de sortida a l’hivern divendres 1 de desembre i Vallter 2000 i Vall de
Núria ho faran dissabte 2 de desembre.
Hivern carregat de promocions
Aquesta temporada, les estacions mantenen els bons preus estrenats l’hivern anterior per
continuar apropant la neu a tots els públics. A més, posa a l’abast de tots els clients l’oportunitat
d’esquiar a preus molt competitius, gràcies a les següents tres promocions:
Forfet de temporada del Grup FGC: Permet adquirir els forfets de temporada a preus
promocionals amb descomptes de fins al 20% per a compres realitzades abans de l’1 de
desembre. Amb aquest forfet, els usuaris disposen de grans avantatges com, per exemple, el
bitllet gratuït del Cremallera de Montserrat i el de Vall de Núria. A més, poden esquiar a les set
estacions de Tot Nòrdic de manera totalment gratuïta, el qual es tradueix a afegir a les sis
estacions i 150 quilòmetres d’esquí alpí unes altres set d’esquí nòrdic. Els avantatges són
incomptables i cada forfet compta amb els seus específics als establiments de la zona.
Forfet RECarnet 4x3 de La Molina. Es tracta d’una targeta amb saldo de dies d’esquí que es pot
recarregar des de casa, el que permet estalviar temps i diners als usuaris en la compra i l’accés a
l’estació. Amb l’adquisició d’aquest forfet serà possible esquiar a La Molina qualsevol dia de la
temporada 2017-18 per només 25€, ja que amb la promoció 4x3 els usuaris que comprin tres dies
d’esquí o snowboard tindran el quart gratis.
Promoció “Anticipa’t a l’hivern” de Vall de Núria, amb què els visitants tindran dues opcions per
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gaudir d’una experiència completa a la vall: La fórmula Vostre Gust, que inclou el viatge en
cremallera, l’allotjament a l’hotel i l’esmorzar o la fórmula Esquí, que inclou també el forfet. Tot això
amb un 20% de descompte respecte al preu original.
Novetats a les estacions d'esquí i muntanya
Les cinc estacions gestionades pel Grup FGC –La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port
Ainé– proposen un hivern carregat de propostes i activitats pensades per a tots els públics, per
viure noves experiències a la neu amb la família i els amics.
La Molina celebra aquesta temporada el 75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador
mecànic, el primer de tot l’estat: durant l’hivern proposarà tota mena d’actes i esdeveniments per
commemorar aquesta data tan assenyalada, que tindrà el seu punt culminant el dissabte 3 de
març del 2018. Amb tot, com a novetat, destaca l’ampliació i millora de la xarxa de producció de
neu, fet que fa possible una innivació més eficient pel que fa a temps i quantitat d’aigua utilitzada.
La Molina seguirà sent la seu d'esdeveniments esportius internacionals FIS de primer ordre amb la
Copa del Món de snowboard cross (3 de març) i la Copa d'Europa d'esquí alpí (8 i 9 març).
L’estació de Vall de Núria compta amb un hotel de tres estrelles ubicat en un paratge inigualable,
rodejat de cims d’uns 3.000 metres, i que alhora brinda el màxim confort als seus visitants. A més,
aquesta temporada s’han renovat 14 de les seves 69 habitacions així com el servei d’animació que
s’ofereix als clients. Des d’activitats esportives i culturals per als adults a propostes innovadores i
carregades d’acció per als menuts.
Vallter 2000 ha millorat la zona per a debutants i petits esquiadors. Aquesta estació destaca per
l’àmplia oferta de productes i activitats dissenyades per a les famílies amb nens, entre les quals es
troba el Miniclub l’esquirol, un espai de jocs, rialles i diversió per a menuts de 3 a 8 anys.
Finalment, les estacions ubicades en el Pallars Sobirà presenten propostes i novetats per a
aquesta temporada d’hivern: Port Ainé compta amb dues màquines trepitjaneu noves i ha ampliat
la terrassa de l’Hotel Port Ainé 2000*** i el lloguer de material; Espot, per altra banda, disposa
d’una màquina trepitjaneu nova, un nou mini bar a la terrassa inferior de la cafeteria de la cota
2000 i una moto de neu nova. Ambdues, han millorat la seva oferta gastronòmica amb noves
propostes com els foodtrucks.
Per a més informació: www.fgc.cat
15 de novembre de 2017
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