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El Carnestoltes arriba a les estacions del 
Grup FGC 

 

 Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé celebraran Carnestoltes  
amb tallers, descomptes i premis per als assistents 
 

 A més, Espot i Port Ainé acolliran una degustació gastronòmica i Vall 
de Núria organitzarà una sortida amb retrac i raquetes de neu 
 

 A La Molina les disfresses hauran d’esperar una setmana fins al 
dissabte 17 amb la Jornada retro & Nit de les 75 Torxes 
 

El cap de setmana de Carnestoltes arriba a les estacions del Grup FGC després de les 

grans nevades que han deixat, gairebé, un metro de neu a les estacions. Tallers de 

màscares, maquillatge fantàstic, descomptes, disfresses i molta neu són alguns dels 

plans que proposen les estacions de muntanya.  

 

Vall de Núria 

 

10 i 11 de febrer – Carnestoltes 

El cap de setmana del 10 i 11 de febrer, el Carnestoltes arriba a Vall de Núria. Per celebrar-

ho, totes les persones que es disfressin de cos sencer tindran premi: un descompte del 

20% en el forfet o en el Cremallera + forfet.  

 

L’estació, a més, oferirà diverses propostes per als més menuts, com una rua per les pistes 

de Finestrelles, Eina, Les Creus amb els clubs/escoles en diverses hores. Aquesta activitat 

acabarà amb una xocolatada i coca davant el Cau de la Marmota, on també es farà un taller 

de disfresses i maquillatge. Per amenitzar la jornada hi haurà un DJ amb música infantil.   

Dissabte a la nit, a més, hi haurà un Ball de disfresses al Saló de l’Estatut, a les 21.30 h. 

 

A més a més a l’estació es duran a terme altres activitats:  

 

10 de febrer – 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 10 de febrer. Els participants passejaran per 

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

neu.  
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10 i 11 de febrer – Sortides amb raquetes de neu 

Dissabte 10 i diumenge 11 de febrer, 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’abrigar, guants, gorra, calçat adequat. Edat mínima: 7 anys. 

 

Per a més informació: www.valldenuria.cat 

  

Vallter 2000 

 

10 de febrer - Carnestoltes 

Dissabte 10 de febrer Vallter 2000 organitzarà un concurs de disfresses, amb premi per a 

la més original: un forfet de dia doble per gaudir de la neu. Informació del concurs.  

Durant la jornada, a més, s’amenitzarà amb una discomòbil, malabars i ninots de neu, de 

10 a 13.30 h. 

10 i 11 de febrer - Tallers de màscares i maquillatge de fantasia 

L’estació de Vallter 2000 muntarà tallers al Mini Club perquè els nens i nenes puguin 

divertir-se durant el Carnestoltes.  

 

Dissabte 10 els menuts podran fer-se la màscara que més els agradi i canviar la seva 

cara per la de l’animal que vulguin. Diumenge 11 la mainada podrà pintar-se la cara del 

personatge de fantasia que triïn.  

 

Per a més informació: www.vallter2000.cat 

 

Espot i Port Ainé 

11 de febrer – Carnestoltes a Espot i Port Ainé 

Les estacions del Pallars Sobirà celebraran Carnestoltes d’una forma ben especial: 

diumenge 11 de febrer, totes aquelles persones que es disfressin completament tindran 

un 50% de descompte en el forfet.  

A més, es realitzarà un concurs a Instagram de les fotos més divertides mitjançant les 

http://www.valldenuria.cat/
https://premium.easypromosapp.com/p/806529
http://www.vallter2000.cat/
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etiquetes: #carnavalespot2018 o bé #carnavalportaine2018. Es sortejarà un forfet de cap 

de setmana per cada estació entre tots els participants. 

11 de febrer – Tast d’embotits i cervesa a Espot 

Diumenge 11 de febrer, Espot organitzarà un tast d’embotits i cervesa, per carregar piles 

després d’esquiar o practicar snowboard.  

 

Els tiquets de degustació tindran un preu mínim de 3 € (2 tiquets) o de 5 € (4 tiquets). 

Cada tiquet equival amb un platet o una cervesa. 

 

Per a més informació: www.espotesqui.cat / www.portaine.cat  

 

La Molina 

 

Pel que fa a La Molina, l’estació de la Cerdanya ha posposat les disfresses al pròxim cap 

de setmana quan es celebrarà la Jornada retro & Nit de les 75 Torxes. Amb aquesta nova 

festa es vol animar als visitants a disfressar-se d’esquiadors d'època per homenatjar 

aquells primers intrèpids i intrèpides que s'atrevien a baixar la muntanya amb esquís de 

fusta i faldilles ara fa 75 anys. S'organitzaran activitats de tot tipus com curses d’estètica 

retro, baixada de torxes, música, i fins i tot una sessió DJ amb Dídac Tomàs de Ràdio 

Flaixbac. 

 

Per a més informació: www.lamolina.cat  

 

 

9 de febrer de 2018 

 

 

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

