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Espot i Port Ainé inauguren la temporada 
d’hivern amb una jornada de portes obertes 
 
 

• Les dues estacions ubicades al Pallars Sobirà obren avui amb gruixos de 20 
a 50cm 
  

• Els visitants podran gaudir aquest cap de setmana de 13 pistes a Port Ainé i 
de 8 pistes a Espot amb prop de 30 quilòmetres de domini obert amb qualitat 
de neu pols 

 
 
Avui divendres, 30 de novembre, les estacions d’Espot i Port Ainé inicien la temporada d’hivern amb 
una jornada de portes obertes en què els visitants tenen el forfet gratuït, previ pas per taquilles i amb 
unes condicions excepcionals: els usuaris podran gaudir de gruixos de 20 a 50cm de neu pols en 
ambdues estacions i podran baixar per les 8 pistes d’Espot i les 13 de Port Ainé, que es tradueix en 
el 40% i gairebé 70% del domini esquiable respectivament. L’horari d’obertura serà de 9.00h del 
matí a 16.30h de la tarda.  
 

 
 
Espot és una estació que gaudeix d’una situació privilegiada als Pirineus, ja que és l’única situada 
al costat d’un Parc Nacional, el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Port Ainé, per la seva banda, 
es troba en el municipi de Rialp i Soriguera, al massís de l’Orri, i està envoltada pel Parc Natural de 
l’Alt Pirineu.  
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Espot i Port Ainé arrenquen una nova temporada d’hivern en què el territori esdevé eix cabdal. Com 
a motor econòmic de la comarca del Pallars Sobirà, es busca potenciar els atractius turístics de la 
zona: gastronomia, cultura i, especialment, naturalesa ja que es caracteritza per comptar amb el cim 
i el poble habitat més alt de Catalunya, l’estany més gran dels Pirineus i un dels millors rius d’aigües 
braves d’Europa. 
 

 
 
 
En aquesta línia de plantejament, ambdues estacions posen en marxa una campanya de proximitat 
amb accions molt properes i directes amb els usuaris provinents de Lleida. Aquesta temporada, a 
més, es mantenen els preus del servei de l’Skibus, transport que passa pels principals punts de la 
comarca fins arribar a les pistes d’Espot i Port Ainé de forma còmode i sostenible. 
 
Entre les novetats d’ambdues estacions per a aquesta temporada 2018-2019 destaca la implantació 
de la recollida selectiva de residus i els nous circuits infantils a la zona de debutants. A Espot portarà 
el nom de circuit infantil “Lo Tamarro” i a Port Ainé, “Gall Fer”. Dissabte 15 de desembre, el president 
d’FGC, Ricard Font, i autoritats del PNALP inauguraran el mirador sud del Pic de l’Orri. 
 
Espot continua aquesta temporada amb l’aposta per l’esport de competició acollint, entre d’altres 
proves, la Copa del Món IPC dels dies 4 al 8 de març de 2019. 
 
Per a més informació: www.espotesqui.cat | www.portaine.cat | www.skipallars.cat 

 


