
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                      ■ Comunicat de premsa ■ 
 
 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  Pàgina 1 de 3 
Tel. 93 366 33 00 
premsa@fgc.cat 

 

La divisió de Turisme i Muntanya de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
Trasmediterránea acosten les estacions 
d'esquí a Mallorca 
 

 
• FGC i la naviliera han arribat a un acord que facilitarà als aficionats als esports 

de neu gaudir de l'esquí a les estacions de La Molina i Vall de Núria 
 

• Aquest acord permet als operadors turístics Tramuntana, Europlayas, Viatges 
Estiber i Destination Services, que s'han sumat a aquesta iniciativa, oferir un 
ampli ventall de paquets per a la pràctica de l'esquí en aquestes estacions 
 

• La Molina i Vall de Núria són les estacions d'esquí més properes a Barcelona 
i des d'ara a Mallorca 

 
 

Aquest hivern les estacions d'esquí de La Molina i Vall de Núria estan molt més a prop de Mallorca 
amb Trasmediterránea i la divisió de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), que gestiona aquestes estacions. 
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En una trobada celebrada a la nit d'ahir dijous a bord del vaixell 'Volcà de Tinamar' al moll de Peraires 
de Palma, que fa la travessia nocturna de Palma-Barcelona, es va presentar el nou acord turístic 
assolit entre Trasmediterránea i la divisió de Turisme i Muntanya d'FGC. 
 
Aquest acord permetrà als aficionats als esports de neu residents a Mallorca gaudir de l'esquí a les 
estacions de La Molina i Vall de Núria a través de productes únics per als mallorquins creats pels 
operadors turístics Tramuntana, Europlayas, Viatges Estiber i Destination Services, que s'han sumat 
a aquesta iniciativa. Aquests paquets es podran adquirir a les agències de viatges de Mallorca o bé 
a través d'agències de viatge en línia. 
 
L'acte va comptar amb l'assistència de Ricard Font, president Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) i Miguel Pardo, director Comercial de Trasmediterránea, així com institucions de 
l'illa, operadors turístics, agents de viatges i mitjans de comunicació. 
 
A través d'aquest acord els mallorquins podran gaudir de paquets que inclouen el viatge en vaixell, 
on poden embarcar còmodament el seu vehicle propi, més el forfet de les estacions d'esquí de La 
Molina i Vall de Núria, les més pròximes a Barcelona. A més, podran incloure l’allotjament a la 
destinació. 
 
Per a Miguel Pardo, director comercial de Trasmediterránea "aquest acord permet apropar als 

residents aficionats a la pràctica d'esports d'hivern a les estacions d'esquí, en un viatge 

còmode, ja que poden viatjar en cabina amb les dues travessies nocturnes que ofereix la 

nostra naviliera , des de Palma i des de Barcelona, i portant el seu propi cotxe, el que permet 

transportar còmodament i sense límits ni recàrrecs tota l'equipació". 
 
Segons Laura Vives, directora comercial d’FGC, l'estació de La Molina ofereix tot allò que un 
esquiador pot desitjar, amb unes magnífiques instal·lacions adequades a tots els nivells d'esquí i 
amb un gran domini que a més, pot ser ampliat amb el conjunt d'Alp 2500 en què la Molina i Masella 
ofereixen gairebé 150 km de pistes. Per la seva banda Vall de Núria és un veritable oasi al Pirineu, 
disposa d'una infinitat d'activitats perquè els més petits de la casa puguin gaudir jugant a la neu, a 
més de disposar d'una petita estació d'esquí ideal per a debutants. 
 
Per Ricard Font, president Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): "Les Illes Balears són 

aquesta temporada el mercat prioritari per a les estacions d'esquí i muntanya públiques que 

gestiona Ferrocarrils de la Generalitat. En aquest sentit, valorem molt positivament la 

col·laboració amb Trasmediterránea, ja que la nostra estratègia comercial passa 

indefectiblement per les aliances i la col·laboració de l'empresa pública amb associacions i 

empreses privades". 
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Sobre Trasmediterránea 

 
TRASMEDITERRÁNEA, el principal accionista és el Grup Naviera Armes, és la companyia naviliera 
líder en el sector marítim espanyol, gestiona una flota de 26 vaixells (passatge, càrrega i alta 
velocitat), 60 rutes marítimes regulars i 5 terminals portuàries. La seva xarxa inclou les principals 
connexions de la Península amb Balears, Canàries, amb les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i 
Nord d'Àfrica (Marroc i Algèria). La companyia realitza una aposta permanent per la innovació 
tecnològica, enfocada a oferir nous i millorats serveis als passatgers. Manté un compromís constant 
amb el medi ambient, especialment en la neteja marina i la cura de la fauna i flora, col·laborant 
activament amb institucions i fundacions de diferents àmbits. 
 
Sobre Turisme i Muntanya d’FGC 

 
Turisme i Muntanya és la divisió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que neix amb 
l'objectiu de gestionar i promocionar les destinacions turístiques d'alta muntanya. Entre les 
destinacions que formen part d'FGC, es troben les estacions d'esquí i muntanya següents: la Molina, 
Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé i, també, la màgica Muntanya de Montserrat. Tots ells, 
llocs que representen la cultura, tradició i paisatge emblemàtic de Catalunya.  
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