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XII Crononiu, La Marató de TV3 i sortides amb 
raquetes de neu, activitats de les estacions 
del Grup FGC per a aquest cap de setmana 
 

 L’estació de la Cerdanya serà l’escenari d’una cronoescalada d’esquí 
de muntanya 
 

 Vall de Núria organitzarà una excursió nocturna amb raquetes sota la 
lluna plena i Vallter 2000 farà que els visitants puguin muntar el seu 
propi Tió 

 

 Com cada any, les estacions del Grup participaran en la Marató de 
TV3 amb esdeveniments solidaris 

 
Les baixes temperatures d’aquests dies i la feina constant dels equips de pistes permetrà 

ampliar el domini esquiable a les cinc estacions del Grup FGC. En aquest sentit, La 

Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé treballen de valent per obrir el màxim 

nombre de remuntadors i pistes, amb l’objectiu d’oferir als visitants una experiència 

inoblidable a la neu. 

 

La Molina 

 

16 de desembre – XII Crononiu - XIII Copa Catalana de Curses Verticals - FGC Mountain 

Series 6.0 

Una temporada més, les estacions del Grup FGC se sumen a la Mountain Serie 6.0. 

Dissabte 16 de desembre, La Molina serà la primera parada del circuit, amb la cursa 

d'esquí de muntanya XII Crononiu. 

 

La cronoescalada d'esquí de muntanya de La Molina es durà a terme en plena natura, 

enmig d’un paisatge d’avets que farà encara més espectacular la competició. Les 

persones que vulguin assistir-hi com a espectadors podran accedir-hi amb el telecadira 

(7,00 €) fins a les 18:30 h.   

 

La Mountain Serie 6.0. també passarà per Vallter 2000, Vall de Núria i Espot. Per poder 

puntuar en la classificació general, els participants hauran de competir en tres curses com 

a mínim.  
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Per a més informació: www.lamolina.cat 

 

Vall de Núria 

 

16 de desembre – Sortida amb retrac 

Per als clients allotjats a l’Hotel de Vall de Núria, s’organitzarà una sortida amb màquina 

trepitjaneu adaptada al transport, dissabte 16. Els participants passejaran per l’entorn de 

l’estació i coneixeran el treball diari de manteniment de pistes i producció de neu.  

 

16 i 17 de desembre – La Marató TV3  

El cap de setmana del 16 i 17 de desembre, Vall de Núria col·laborarà amb La Marató de 

TV3 amb diverses activitats, com el clàssic eslàlom paral·lel, perfecte per poder 

mesurar-se amb els companys, gràcies a les escoles d'esquí Núria i Oxineu; excursió 

amb raquetes, pensat per als que no els agrada esquiar (es donarà l‘import de la sortida 

en benefici de la Marató); pica-pica per a aquells que visitin Vall de Núria per reposar i 

gaudir del paisatge i classes d’esquí organitzades per l’Escola d’Esquí Núria, que 

donarà 5€ per cada classe feta. 

 

16 i 17 de desembre – Sortides amb raquetes de neu 

Dissabte 16 i diumenge 17 de desembre, Vall de Núria posarà en marxa rutes guiades 

amb raquetes de neu perquè els visitants visquin la neu del Pirineu d’una manera 

diferent.  

 

Després de caminar un parell d’hores, de 10.30 a 12.30 h, els participants podran gaudir 

lliurament de l’entorn de Vall de Núria. El preu de l’activitat inclou bitllet del Cremallera 

(anada i tornada), excursió amb guia i material (raquetes). És obligatori portar roba 

d’abric, guants, gorra, calçat adequat. Edat mínima: 7 anys. 

 

17 de desembre – Excursió nocturna amb raquetes sota la lluna plena 

Diumenge 17 de desembre, Vall de Nuria organitzarà una excursió amb raquetes per 
admirar la lluna plena d’alta muntanya. Acompanyats de guies experimentats, els 
participants descobriran l’entorn i la màgia de la vall de nit.  
 
Un cop acabada l’activitat, es farà un sopar de comiat al restaurant de l'hotel, abans 

d’agafar el tren nocturn que condueix fins a Ribes de Freser. La trobada amb els guies de 

muntanya serà a les 18.30 h i a les 22.45 h sortirà el tren. 

 

Per a més informació: www.valldenuria.cat 

http://www.lamolina.cat/
http://www.valldenuria.cat/
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Vallter 2000 

 

17 de desembre – Vine a fer el teu propi Tió 

Amb la proximitat de les festes de Nadal, Vallter 2000 anima tothom a apropar-se a 

l’estació per fer el seu propi Tió. L’activitat, que es durà a terme diumenge 17 de 

desembre, de 9.00 a 13.30 h del matí, estarà amenitzada amb música d’ambient.  

 
Els participants estaran guiats en tot moment per un monitor, que els ajudarà a elaborar 
petits tions de fang i decorar-los amb diferents tipus de materials.  
 
Per a més informació: www.vallter2000.cat 
 

Espot i Port Ainé 
 
17 de desembre – Celebrem tots La Marató de TV3 
Un any més, les estacions del Pallars Sobirà també se sumen a la iniciativa de la Marató 
de TV3 que enguany esta dedicada a les malalties infeccioses. El proper diumenge 17 de 
desembre, Espot i Port Ainé realitzaran una botifarrada per 6 € (2€ dels quals es donaran 
per a La Marató), que inclourà botifarra, pa i beguda. 
 
Per a més informació: www.espotesqui.cat / www.portaine.cat  
 
13 de desembre de 2017  
 
 

http://www.vallter2000.cat/
http://www.espotesqui.cat/
http://www.portaine.cat/

