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La festa de Carnestoltes arriba a les 
estacions d’FGC 

 
 Els visitants de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé viuran 

un Carnestoltes ple de disfresses, sorpreses i premis a la neu 

 
El primer cap de setmana de març, les estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) celebraran el Carnestoltes amb divertides propostes i la diversió es convertirà 
en el gran atractiu de la cita. 
 
Dissabte 2 de març La Molina i coincidint amb el dia dels Clubs i Forfets de temporada, engegarà 
un concurs a la millor difressa, tant en la categoría individual com de grup. Per a totes aquelles 
persones que tinguin un forfet de temporada de l’estació o siguin membres d’algun club d’esquí de 
La Molina. Durant el matí, de 9.30 a 13.00 h posarà en marxa la cursa a l’Estadi de Solell, amb dos 
circuits: un vermell, per als més experts, i un blau, per als principiants. Per amenitzar la cursa, hi 
haurà cuina de muntanya i música de la mà de San Miguel. Al migdia, a les 15.00 h, es farà l’entrega 
de premis i el sorteig de regals.  
 
L’estació de Vallter 2000 celebrarà, un any més, Carnestoltes, jornada en què la disbauxa, les 
disfresses i les màscares seran els ingredients principals de la jornada. Dissabte 2 de març, de 9.30 
a 13.30 h hi haurà una disco amb DJ, muntada davant del bar, perquè petits i grans ballin al ritme 
de la música en directe. A les 12.30 h serà el torn d’una exhibició i concurs de disfresses, en què es 
podrà veure l’ingeni i imaginació dels participants. Tot seguit, es donarà a conèixer el nom dels 
guanyadors en les diferents categories. 
 
El cap de setmana del 2 i 3 de març Vall de Núria celebrarà Carnestoltes amb un 20% de descompte 
per a totes aquelles persones que visitin l’estació disfressades. Durant la jornada organitzarà 
diverses activitats pensades per a tots els públics com, per exemple, posarà en marxa una rua que 
recorrerà totes les pistes; a les 10.30 h, a peu de pistes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom; el 
Cau de la Marmota serà l’escenari de dos tallers: un de màscares de 11.00 a 12.00 h i un altre de 
disfresses de 12.00 a 13.00 h i ja a la nit, per als allotjats a l’Hotel de Vall de Núria, es farà un ball 
de disfresses al Saló de l’Estatut.  
 
El primer cap de setmana de març, les estacions de Skipallars es vestiran amb les millors gales per 
celebrar Carnestoltes. El dies 2 i 3 de març, Espot i Port Ainé posaran en marxa un concurs 
fotogràfic: les persones interessades a participar-hi hauran de fer-se una fotografia amb la seva 
disfressa, pujar la instantània al seu Instagram amb l’etiqueta #CarnestoltesEspot o 
#CarnestoltesPortAine, tot mencionat @SkiPallars. Hi haurà dos guanyadors: un s’endurà un forfet 
doble per esquiar a Port Ainé i l’altre, un forfet doble per anar Espot (en funció del hashtag utilitzat). 
 
Però aquí no acaba tot, ja que Port Ainé, a més, premiarà les persones que vagin disfressades: el 
forfet de dia els costarà només 17,00 €.  
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