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Vall de Núria, respecte pel medi ambient
Valter 2000, per un entorn més sostenible
Espot i Port Ainé, focus en tres pilars

90% INNIVAT AMB EL 50% D’ENERGIA
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La Molina, el gran domini metropolità
Vall de Núria, una vall única
Vallter 2000, família i proximitat
Espot i Port Ainé. tres estacions i una destinació: els Pallars + Tavascan
Tot Nòrdic: salut, natura, esport i paisatge

D. FITXES TÈCNIQUES I TARIFES DE FORFETS
CONTACTES

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’ocupa de la gestió i de la promoció de diverses
destinacions turístiques d’alta muntanya distribuïdes per tot el territori català: des del Pirineu
Oriental, amb destinacions com La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000 fins al Pallars Sobirà i
l’Alt Urgell, amb Espot i Port Ainé i Tavascan, passant per les estacions de Tot Nòrdic.
Paral·lelament, compta amb el Cremallera i els Funiculars de Montserrat, mitjans de transport
que condueixen fins a la muntanya de Montserrat; el Cremallera de Núria, el mitjà per accedir a
un indret únic; trens turístics, com el Tren dels Llacs, que uneix l’estació de Lleida-Pirineus amb
la Pobla de Segur, el Tren del Ciment, a l’Alt Llobregat, que cobreix la ruta que històricament
unia la fàbrica de ciment Asland a Castellar de n’Hug amb Guardiola de Berguedà, i el Funicular
de Gelida.
Malgrat que cada estació disposa d’una personalitat única, La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000,
Espot i Port Ainé es caracteritzen per compartir ens eixos estratègics comuns, com ara ser un
destí especialment familiar. De fet, les cinc estacions disposen del denominat segell de
Destinació de Turisme Familiar, que atorga l'Agència Catalana de Turisme (ACT) a aquells
equipaments que són especialment sensibles a aquest segment de la demanda i ofereixen unes
instal·lacions i uns serveis adaptats a les necessitats de les famílies amb nens.
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A. EIXOS ESTRATÈGICS

En l’últim exercici, FGC ha donat una nova orientació a la gestió de les seves estacions de
muntanya. D’aquesta manera, nous valors han passat a ser l’eix central de les actuacions que
es planifiquen durant tot l’any als diversos àmbits territorials.

NATURA + ESPORT + RELAX

+ PAISATGE + TERRITORI

GASTRONOMIA + FAMÍLIA + BIODIVERSITAT + SALUT

BONES EXPERIÈNCIES I VALORS A ALTA MUNTANYA
Les estacions d’FGC es dibuixen com l’escenari perfecte per viure un hivern diferent en plena
natura, tot practicant esport a l’aire lliure ja sigui esquiant, fent snowboard o, fins i tot, passejant
a peu o amb raquetes. També es presenten com la millor opció on gaudir d’experiències
increïbles gràcies a l’ampli ventall de propostes lúdiques per a tots els públics.
Els usuaris també podran recarregar piles tot tastant productes típics del territori i entrant en
contacte amb els sabors que pertanyen a l’essència del Pirineu català, o bé descobrint els racons
més plens d’història, d’art de cultura.
En definitiva, FGC promou natura, biodiversitat, paisatge, esport, salut, família, relax, cultura,
gastronomia. Valors per exercir a alta muntanya i que reverteixen a tot el territori.

SOM SOCIS DEL TERRITORI
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B. ACTUACIONS
SOSTENIBILITAT: LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
FGC sempre ha tingut com a referent el respecte a l’entorn tot exercint una política mediambiental
molt decidida. En aquesta sentit, treballa per la preservació, conservació, millora i respecte vers
el medi, i alhora, per millorar la qualitat de l’aire.
Des de fa temps, totes les accions que duen a terme les cinc estacions d’FGC segueixen criteris
de respecte i conservació del medi ambient i del territori. A més, per poder anar més enllà en el
compromís vers l’entorn, s’ha implantat un sistema de gestió mediambiental basat en les normes
ISO.
A banda d’aquests valors transversals, cada estació ha desenvolupat unes polítiques pròpies i
que aplica a la seva gestió:
LA MOLINA, QUATRE ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Les accions de La Molina contra el canvi climàtic estan enfocades en quatre grans grups:
•

Preparació de pistes a l’estiu
Un bon manteniment de pistes a l’estiu que permet preservar la morfologia del terreny i
minimitzar l’erosió i a la vegada ajuda a una gestió òptima de la producció de neu a
l’hivern. En definitiva, les feines de despedregar i ressembrar pistes, sobretot en episodis
puntuals d’obres o localitzacions on la neu pateix més desgast, permet fer una estesa de
neu més uniforme que rendibilitza la neu produïda.

•

Gestió de la producció de neu
A La Molina es fa un control de la producció de neu seguint diversos paràmetres:
temperatura i humitat, condicions climatològiques i necessitats comercials. L’experiència
de l’estació ha permès, al llarg dels anys, aplicar les últimes tècniques de producció amb
els equipaments més innovadors tecnològicament, que permeten produir més neu amb
menys consum d’aigua i d’energia elèctrica. Això lligat a una instal·lació de neu pensada,
equipada i distribuïda de manera racional, reporta una gestió més eficient en la producció
de neu.

•

Treball de màquines
No menys important és l’ajuda que proporcionen softwares com l’Snowsat i CGX que
permeten, a partir d’un aixecament topogràfic de l’estació i amb un sistema de
geolocalització, realitzar un manteniment de pistes eficient que permet actuar on és
realment necessari. Els maquinistes, a través de la tablet de treball on tenen introduïda
tota la informació, milloren:
o

La planificació del treball

o

Estalvi en el consum de combustible

o

Menys hores de treball per pista

o

Menys costos de manteniment

o

Menys desgast de la màquina

o

No duplicar àrees de feina

o

Seguretat per tota l’estació

o

Seguiment i control d’horaris i rendiments del personal

En definitiva, retorn econòmic i millora dels impactes ambientals.
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•

Implantació gradual d’energies alternatives
La Molina disposa d’una instal·lació de biomassa de 500 kw que dona servei de
calefacció iACS als edificis localitzats a la sortida del telecabina.
Aquesta instal·lació permet estalviar les emissions de CO² en cas que la instal·lació
hagués estat de gasoil, gas o qualsevol altre combustible fòssil, ja que la utilització de
biomassa com a combustible té unes emissions considerades neutres, en el sentit que
el CO² emès en la combustió ha estat absorbit prèviament pels arbres a l’atmosfera.
És un clar exemple d’economia circular perquè s’aprofita la neteja de boscos per obtenir
l'estella que un cop tractada servirà com a combustible.

VALL DE NÚRIA, RESPECTE PEL MEDI AMBIENT
L’estació del Ripollès defensa una estratègia que fomenta la preservació, conservació, millora i
respecte vers el medi ambient i el patrimoni, la qualitat del servei, l'atenció al client i la seguretat.
Entre les mesures que aplica, es troben les següents:
•

Acords amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser amb l’objectiu d’afavorir
la millora de l’entorn natural,

•

Canvi a energies netes i renovables: energia geotèrmica, aerotèrmica.

•

Substitució de vehicles de carburació per vehicles elèctrics.

•

Adquisició de cotxes intermedis de viatgers per complimentar amb tres unitats els
automotors existents, el qual permet reduir el parc mòbil i, per tant, el nombre de trens
circulant i la despesa en manteniment.

•

Adquisició de locomotora híbrida que permet la circulació amb tracció elèctrica i només
entra el motor dièsel en cas d’emergència.

•

Posta en marxa de la central hidroelèctrica per generar energia neta pròpia.

•

Instal·lació de mesuradors de caudal per baixar la despesa d’aigua.

•

Canvi a tecnologia Led.

•

Preservació de l’entorn amb mínim impacte després de grans obres, acompliment de la
ISO 14.001.

•

Millora de la productivitat i eficiència en la fabricació de neu.

•

Plàstic 0: aposta per deixar de fer servir plàstics.

VALTER 2000, PER UN ENTORN MÉS SOSTENIBLE
Vallter 2000 està posant en marxa un seguit d’accions per a la preservació, conservació, millora
i respecte cap al medi ambient i el patrimoni. Concretament, està centrant els seus esforços en:
•

Parc Natural
S’han establert acords amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser per
afavorir la millora de l’entorn natural, preservar-lo i fer-lo més sostenible.

•

Envasos zero
S’han aplicat accions dins el projecte “envasos zero”: reduir el plàstic i els envasos a les
nostres unitats de restauració utilitzant components més biodegradables i fins i tot
compostables, separant la fracció orgànica de la resta.

•

Especies autòctones
A Vallter 2000 s’ha dut a terme protocols per protegir una de les espècies autòctones en
perill com és l’esperó pirinenc (delphinium montanum).
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ESPOT I PORT AINÉ, FOCUS EN TRES PILARS
Paral·lelament, Espot i Port Ainé, conscients de la necessitar de tenir cura del planeta, estan
aplicant tot un seguit de mesures en tres àmbits diferents: restauració, comercial i explotació.
En l’àmbit de restauració, en ambdues estacions pallareses:
•

A les cafeteries, pel que fa als productes d’un sol ús, s’ha apostat per productes
compostables, és a dir, que van a la fracció orgànica perquè estan fets amb blat de moro:
coberts, canyetes, vasos, plats... A més, s’han retirat tots els envasos PET que es venien
a les cafeteries i que tenien substitutiu.

•

Al restaurant es retiren també els envasos PET i es passa a utilitzar un sistema de fonts
amb aigua filtrada i ampolles de vidre. A nivell intern, s’ha distribuït entre els treballadors
ampolles reutilitzables i s’ha col·locat fonts en tots els departaments, tant a estacions
com a oficines.

En l’àmbit comercial:
•

Està previst de realitzar, en els cap de setmana del desembre de 2019 o gener de 2020,
la conscienciació dels nostres clients sobre la necessitat de reciclar, amb l’ajut d’un
educador ambiental.

•

Amb la col·laboració del Parc Natural de l’Alt Pirineu estan previstos tallers ambientals
per als clients de l’estació al llarg de la temporada.

•

Nova senyalització a Espot i a Port Ainé “Conviu amb el Gall Fer”, promogut pel Parc
Natural i Parc Nacional: instal·lació de panells informatius de bons comportaments per a
la convivència entre els visitants de l’estació i aquest ocell tan emblemàtic de les nostres
contrades.

En l’àmbit d’explotació:
Espot:
•

Reforç de sembrat a les pistes de Jardí de neu i La Solana: l’any 2019 es va tornar a
perfilar la pista de trineus i tubbing. Aquest any es reforça el sembrat amb 100 kg de
llavor per avançar la seva regeneració. A la pista La solana s’ha reparat una zona d’uns
1.000 m2 deteriorada pel pas de vehicles, s’han fet drenatges, sembrat i tancament
delimitant la zona amb regeneració.

•

Diferents sembres en diversos punts de l’estació on s’han realitzat petites obres o
moviments de terra. En total la suma d’aquestes sembres és d’uns 2000 m2 utilitzant uns
100 kg de llavor.

•

Tancament de camins i accessos per mirar de limitar la circulació i, al mateix temps,
intentar que els vehicles no obrin nous camins i utilitzin els ja existents.

•

L’estació d’esquí d’Espot destina cada temporada cinc dies de màquina per
despedregar, arreglar camins i fer drenatges, per a l’optimització de la neu i la conducció
d’aigües i evitar així erosions i ajudar a la revegetació del terreny. Aquesta acció va
acompanyada d’unes 80 hores de despedregament manual en llocs on les màquines no
poden realitzar aquesta feina.
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•

Estabilització de talús amb malla metàl·lica i manta orgànica per evitar la caiguda de
terres i pedres a la placeta de recepció situada a la cota 1.500 de l’estació. Reperfilat de
l’acabament superior i regeneració amb nou sembrat.

•

Estalvi elèctric mitjançant sistemes de detecció de presència als banys, evitant així que
les llums quedin obertes quan no hi ha ningú.

Port Ainé:
•

Diferents sembres en diversos punts de l’estació on s’han realitzat petites obres o
moviments de terra. En total la suma d’aquestes sembres és d’uns 1600 m2 utilitzant uns
100 kg de llavor.

•

L’estació d’esquí de Port Ainé destina cada temporada 110 hores de màquina per
despedregar, arreglar camins i fer drenatges, per a l’optimització de la neu i la conducció
d’aigües per evitar erosions i ajudar a la revegetació del terreny.

•

Remodelació del talús d’arribada a la cota 2000: creació d’una escullera de contenció,
creació d’una nova cuneta de conducció d’aigües, sembra del talús, col·locació de teles
de contenció per evitar l’arrossegament de terres.

•

Remodelació del talús dels aparcaments 1 a 2 de la cota 2000: creació d’una escullera
de contenció, creació d’una nova cuneta de conducció d’aigües, formació de baixants de
formigó en el talús per evitar l’arrossegament de terres, sembra del talús.

•

Estalvi elèctric mitjançant sistemes de detecció de presencia als banys, evitant així que
les llums quedin obertes quan no hi ha ningú.
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90% INNIVAT AMB EL 50% D’ENERGIA
FGC vol produir el doble de neu, arribant a tenir el 90% del territori innivat en menys temps,
amb un 50% menys de la despesa energètica i sense més despesa d’aigua, optimitzant els
recursos.

+ NEU

- AIGUA

- ENERGIA

PORTA D’ENTRADA ALS PARCS NATURALS: NATURA I BIODIVERSITAT
Un altre dels trets diferencials de les estacions de muntanya d’FGC és que cadascuna d’elles
està situada en algun parc natural del país i en són la porta d’accés: el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Espot), el Parc Natural de l’Alt Pirineu (Port Ainé), el
Parc Natural del Cadí-Moixeró (La Molina) i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
(Vall de Núria i Vallter), tots ells gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
Catalunya es caracteritza pels seus paisatges d’alta muntanya d’un valor incalculable. Des de
les seves estacions, FGC vol contribuir a potenciar el respecte vers la natura, així com el
coneixement de la fauna, la flora, la geologia i el patrimoni cultural local a través d’elements que
fomentin l’esport i les activitats a l’aire lliure. D’aquesta forma, FGC promourà l’activitat més enllà
dels seus destins turístics, amb l’objectiu de descobrir i difondre la gran riquesa que s’amaga
dins els espais de gran valor natural del territori català, sempre anat de la mà del territori: en som
socis. Amb aquesta finalitat

COMPROMÍS AMB EL TERRITORI: 360º - 365 DIES L’ANY
La gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a les estacions de muntanya vol ser
sinònim de cultura, gastronomia, esport i naturalesa en estat pur, aspectes intrínsecament lligats
amb el territori que envolta La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé. Per aquest
motiu, una temporada més, FGC aposta per brindar als visitants una experiència única i
completa, de 360º, que abasti no només les activitats tradicionals d’esquí en cada estació, sinó
també les propostes de tot tipus que s’amaguen en les seves zones d’influència. I això ho fa no
només a l’hivern i amb la neu, sinó que és una aposta de 365 dies l’any. Som socis del territori,
dels seus agents, dels seus habitants i de la resta d’estacions de muntanya privades que hi ha
arreu del país.

360º - 365 DIES L’ANY
Aquest hivern, FGC invita els usuaris a delectar-se tastant productes de quilòmetre 0 en un
restaurant històric, dormir en un hotel amb encant, rodejat d’arbres centenaris, deixar-se endur
en una excursió pels pics més alts de la comarca, i descobrir la cultura, història i tradició dels
pobles d’alta muntanya.
Així doncs, les estacions d’FGC fan un pas més enllà amb la voluntat de contribuir a la
dinamització de les comarques on s’ubiquen i mantenir les propostes lúdiques i esportives de la
Cerdanya, el Ripollès i el Pallars Sobirà en concret, i de Catalunya en general. FGC vol ser tractor
per aportar valor al territori.
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MILLORA DELS ACCESSOS I DELS APARCAMENTS
La millora dels accessos i dels aparcaments també és un apolítica constant en la gestió d’FGC
a les estacions que gestiona. Millorar l’arribada al territori, l’estacionament, i a la vegada garantir
que les persones que vulguin accedir a l’estació no hagin de caminar més de 200 metres és
una altra de les fites que l’empresa vol assolir properament, mitjançant sistemes de transport
col·lectiu que facilitin els desplaçaments des que s’aparca el cotxe fins a peu de remuntadors.

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES ESTACIONS
Des de la temporada passada, FGC està treballant diferents estudis i projectes que han de
permetre dur a terme una transformació digital completa de les instal·lacions i dels processos
de captació i fidelització de clients. L’evolució en l’àmbit digital es traduirà en un impacte molt
positiu per al territori i els seus visitants, ja que farà possible desenvolupar noves propostes de
valor.
Un dels passos de la digitalització és la instal·lació a totes les estacions del sistema d’accés i
venda automàtic amb el forfet amb xip, que permetrà evitar cues, dimensionar els serveis,
adaptar l’oferta en funció de l’ús i treballar conceptes tarifaris dinàmics que fomentin la demanda.
D’altra banda, el procés de digitalització garanteix connectar més i millor amb el públic objectiu,
com són els joves millennials: una generació digital, hiperconnectada i amb uns alts valors
socials.
El primer pas és el Forfet Mans lliures a totes les estacions, amb un control d’accés digital als
remuntadors.
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C. LES NOVETATS A LES ESTACIONS D’FGC 2019/2020
LA MOLINA, EL GRAN DOMINI METROPOLITÀ

•
•
•
•
•

La Molina+Masella: 145 kms de domini esquiable, el 56è millor domini del món
Domini de referència a l’àrea metropolitana de Barcelona
Estació de gran tradició familiar
Accessibilitat col·lectiva amb l’ski-bus i l’ski-tren
Promoció de l’esport base per a clubs i competició d’alt nivell (IPC-Paralímpics)

L’estació de La Molina estrenarà aquest hivern dos remuntadors nous: un que permetrà
perllongar el tram del Telecabina Cadí Moixeró fins al Niu de l’Àliga, arribant al cim de la Tosa
(cota 2.537 m) i al Parc Natural Cadí Moixeró. Aquesta instal·lació farà més directe l’accés al
conjunt La Molina+Masella, de 145 quilòmetres de domini esquiable i un dels més grans de
l’estat. I, per altra banda, comptarà amb el Telecadira El Llac, que dona accés des de la zona
del llac La Molina fins a Coll de Pal.
Territori: La Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà
Àmbit/públic objectiu: Regió metropolitana de Barcelona i mercat internacional
La Molina arrenca la nova temporada d’hivern carregada de novetats i diversió per a tots els
públics. Enguany està previst que obri les seves portes el proper dissabte 23 de novembre i
estigui en funcionament fins al dilluns 13 d’abril de 2020.
Ubicada en un enclavament on conflueixen les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el
Ripollès, La Molina es presenta com a motor de l’economia del territori que apropa la pràctica de
l’esport als seus habitants, però també a la resta de Catalunya.
La majoria de l’estació es troba situada a la comarca de la Cerdanya, en la zona més occidental
de la serralada pirinenca amb cims que assoleixen els 2.500 i els 3.000 metres d'altitud. La
Cerdanya està formada per 17 municipis, tots ells a més de 1.000 metres d’alçada. Una de les
principals raons que la fan un destí obligat és la possibilitat de fer turisme actiu: es tracta d’una
vall privilegiada per a la pràctica de l'esport al llarg de tot l’any. Les seves característiques físiques
i climàtiques, les seves immillorables instal·lacions i la gran oferta del sector, conviden a practicar
tota mena d’activitats esportives emmarcades en un entorn incomparable. Però el seu atractiu
no s’acaba aquí, ja que també es caracteritza per la seva gastronomia d’alta muntanya (amb més
de 280 restaurants) i pel seu ric passat històric i cultural.
D’altra banda, el Berguedà, on hi ha espais emblemàtics com el massís del Cadí-Moixeró, un
dels Parcs Naturals més grans de Catalunya, el Pedraforca i altres espais naturals protegits, com
l'embassament de La Baells. Aquí es pot practicar activitats com el senderisme, BTT, escalada,
natació en aigües obertes o qualsevol altra activitat en el medi natural.
Al Ripollès, la tercera comarca on s’integra La Molina, hi ha 32.000 ha. de zones d’interès natural
protegides on practicar el turisme familiar, el senderisme, estudiar el romànic present a la
comarca i realitzar itineraris ecoturístics a les capçaleres de Ter i del Freser.
Aquest hivern, els esquiadors i snowboarders podran gaudir de 71 quilòmetres esquiables
dividits en 68 pistes per a tots els nivells, d’un snowpark, un boardercross i el halfpipe més gran
de tot el Pirineu, a la zona Alabau. A més, La Molina també està dissenyada per al públic no
esquiador: ofereix també un gran nombre d’activitats a la neu, excursions en màquines
trepitjaneu, circuit de raquetes de neu “Descoberta de la Fauna”, tubbing i parc d’aventura
als arbres, entre moltes altres propostes.
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Pel que fa a l’oferta infantil, els més petits podran viure una gran experiència en el Fun Park,
situat a la zona de Trampolí. Es tracta d’un espai on els més menuts podran divertir-se gaudint
d’unes baixades diferents i educatives.
Enguany l’estació estrenarà dos remuntadors. Per una banda el segon tram del Telecabina amb
arribada al Niu de l’Àliga, d’aquesta manera el client tindrà l’oportunitat d’arribar fins a la cota
2.537 m i al Parc Natural Cadí Moixeró. Aquest perllongament del Telecabina farà més directe
l’accés al domini conjunt La Molina+Masella. Per un altre banda, el remuntador El Llac, amb
sortida des de la zona del Llac La Molina i amb arribada a Coll de Pal.
Aquesta temporada, La Molina també estrenarà una nova activitat, l’Escape Snow “Alerta Allau”,
gestionada per l’empresa Altitud Extrem, que també porta el Parc d’Aventura els arbres,
segways, etc. Es tracta d’una activitat que utilitza el joc per la presa de decisions. Aquest mètode
és una de les eines més potents per donar aquesta capacitat i habilitat essencial per prendre
decisions complexes, com en el rescat en una allau en què hi ha nombrosos factors contradictoris
i complexes. El joc desenvolupat permet als jugadors aprendre, comprendre i desenvolupar o fer
balanç dels seus coneixements tècnics, pràctics i actitudinals. Els protagonistes s’han de posar
en la pell d’un equip de socorristes després d’una alerta per una allau.
A tan sols 150 quilòmetres de Barcelona i a 20 quilòmetres de Puigcerdà. La Molina és fàcilment
accessible des del nord i el sud de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. Mitjans de transport
públic com l’Ski tren i l’Ski bus fan d’aquesta estació una de les més ben connectades de tot
Catalunya. L’estació de la Cerdanya, compromesa amb les persones amb mobilitat reduïda,
compta amb el Centre d’Esport Adaptat (CEA). De fet, al mes de març La Molina serà l’escenari
de la Copa del Món IPC, en la modalitat de snowboard.

NOVETATS 2019-2020 LA MOLINA
Segueix oferint als seus clients nous productes i millores per gaudir al màxim de la neu.
•

Remuntadors
Segon tram del Telecabina Cadí Moixeró fins al Niu de l’Àliga, arribant al cim de la
Tosa, cota 2.537 m i zona d’entrada al Parc Natural Cadí Moixeró.
Nou Telecadira El Llac, que dona accés des de la zona del llac La Molina fins a la
zona de Coll de Pal.

o
o

•

Producció de neu
Millora i optimització del sistema de producció de neu amb l’adquisició i implantació
de 8 nous canons de producció de neu.
Innivació de la nova pista El Llac i l’ampliació de Dues Estacions.

o
o

•

Pistes
o
o
o
o
o

•

Nova pista innivada El Llac.
Ampliació de la pista de Dues Estacions, passant de passant de tenir 1.177 metres
de longitud a tenir-ne 2.303 metres.
Renovació i ampliació de paravents.
Muntatge de noves xarxes de seguretat a pistes.
Nou Big Air Bag a la zona Trampolí.

Motos de neu
o

2 noves motos de neu pel servei d’evacuació i seguretat dels clients.
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ACTIVITATS TEMPORADA D’HIVERN
Activitats lúdiques pròpies de l’estació
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pista Trineus (Pista Llarga i Coll Sisè)
Snowpark Trampolí
Fun Park Trampolí
Boardercross SBX i Superpipe (Alabau)
Circuit Segways
Parc Arva
Àrea Infantil
Circuit de raquetes (descoberta de la fauna)
Estadis de competició
Parc d’aventura pels arbres
Tubbing
Slalom 4Motion by Volkswagen
Excursions amb màquina trepitjaneu
Sopars d’alçada
Big air bag (Zona Trampolí)
Escape Snow

Centre d’Esport Adaptat
L’estació d’esquí de La Molina és un dels centres hivernals més avançats en recursos per a
turistes i esportistes amb mobilitat reduïda i està reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme
(ACT) com impulsora de l’esport i el turisme adaptat.
La Molina ha adequat les infraestructures de l’estació com, per exemple, les entrades als
telecadires o la pista de debutants El Bosquet, que es caracteritza per tenir un remuntador
adaptat amb l’amplada suficient de la cinta. D’aquesta forma, pot oferir classes d’esquí,
snowboard i classes guiades amb professor experimentat.
La Molina disposa de les infraestructures necessàries per als visitants amb mobilitat reduïda:
places d’aparcament adaptades, lloguer de material específic per a diferents tipus de
discapacitat, accés a diferents llocs de restauració així com serveis wc adaptats per entrar amb
cadira de rodes.
L’estació, a més, va obtenir el premi IAKS l’any 2009 i es va convertir en la segona estació del
món a aconseguir el premi especial IAKS d’arquitectura per a instal·lacions esportives
avançades. IAKS és l’Associació Internacional per a Instal·lacions Esportives i Recreatives, que,
juntament amb International Paralympic Committe (IPC), distingeixen cada dos anys les
instal·lacions esportives pel seu disseny i, al mateix temps, funcionalitat.
Per a més informació: cea@lamolina.cat / Telèfon: +34 972 892 201
Calendari d’esdeveniments
Desembre
14 i 15 de desembre Test Decathlon
25 de desembre Visita del Pare Noel
29 de desembre I Family Day
26-30 de desembre Parc de Nadal a Alp
Gener
1 de gener 70è Descens Infantil
4 de gener IX Marxa Popular Nocturna d’esquí de muntanya
2-4 de gener Parc de Nadal a Puigcerdà
5 de gener Arribada SSMM Reis d’Orient – Baixada infantil de torxes
11 de gener XIV Crononiu
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19 de gener
World Snow Day
18 i 19 de gener Test Decathlon
25 de gener 23è Trofeu Pista Pista / Audi quattro Cup
Febrer
1 i 2 de febrer 25è Trofeu Infantil La Molina U16
1 i 2 de febrer Test Decathlon
8 i 9 de febrer Ohmamiglú
22 i 23 de febrer 39è Derby Internacional de Ciutadans / Campionat d’Espanya Ciutadans
29 de febrer Test Decathlon
Març
1 de març Test Decathlon
2 i 3 de març Copa del Món IPC Snow BS
7 i 8 de març IX Gran Premi CEAP / Memorial JR Tordera / Lliga Catalana Interclubs
21 de març 24è Memorial Pepeta Planas
Març
Dia dels Clubs i Forfets de Temporada / Carnival Winter
Abril
10 d’abril VI Gimcana “Ous per Pasqua”
12 d’abril Trisnow La Molina
Abril
V Duatló accessible Nani Roma
*Les dates estan subjectes a modificació.

Restauració
L’estació de La Molina disposa d’una àmplia varietat de bars i restaurants on els visitants poden
descansar i recuperar forces, tot esmorzant o dinant. Entre els diferents locals de l’estació, els
usuaris poden trobar-ne els següents: Restaurant El Bosc, amb un ambient càlid on tastar els
millors plats elaborats de muntanya; la Cafeteria Restaurant Costa Rasa, que brinda unes
vistes impressionants; la Cafeteria-Braseria Alabaus, des d’on es pot admirar la zona del Pla
d’Anyella tot prenent un cafè, un refresc o un entrepà a la terrassa en una de les zones més
assolellades de La Molina; la Cafeteria-Restaurant El Roc, on es pot esmorzar tranquil·lament a
l’interior o a la terrassa, l’Autoservei Telecabina, ideal per esmorzar o dinar de manera ràpida
i, finalment, el refugi Niu de l’Àliga, situat al cim de la Tosa d’Alp a 2.537 m d’altitud, el qual
ofereix als visitants unes vistes privilegiades de les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el
Berguedà. Tant a la Cafeteria Costa Rasa, com al refugi del Niu de l’Àliga es pot gaudir fins i tot
de sopars d’alçada.
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VALL DE NÚRIA, UNA VALL ÚNICA
•
•
•
•
•

Destinació d’Ecoturisme de referència al Pirineu
Tres línies de producte: relax – activitat – família
Campanya de promoció de venda on-line de cremallera i embarcament
Accessibilitat col·lectiva amb l’ski-tren/Tren Natura i Catalunya Bus Turístic
Potenciació de la gastronomia de muntanya

Vall de Núria, per la seva banda, es caracteritza per ser una estació on es respira la tranquil·litat
que brinda l’alta muntanya. Sinònim de recer i pau, és l’indret ideal on meditar, estar en contacte
amb la natura i assaborir cada moment. Però també és l’escenari perfecte on practicar tota mena
d’esports, com esquí de muntanya o raquetes de neu. A Vall de Núria, a més, els protagonistes
són les famílies. De fet, el seu hotel compta amb un programa especial d’animació, amb activitats
esportives i culturals per als adults i amb propostes innovadores i carregades d’acció per als
menuts.
Territori: Vall de Ribes i el Ripollès
Àmbit/Públic objectiu: Barcelona, Girona i Catalunya Nord
Vall de Núria és una estació d’esquí familiar i acollidora, que compta amb tots els serveis
necessaris per oferir el màxim confort a l’alta muntanya. Es troba situada a 2.000 metres d’altitud,
a 135 quilòmetres de Barcelona. Està previst que l’estació inauguri la temporada d’hivern el
proper dissabte 30 de novembre, sempre que les condicions acompanyin, obertura que
s’allargarà fins al dilluns 13 d’abril de 2020 (tenir present, però, que Vall de Núria obre tot l’any).
L’estació funciona com un autèntic eix vertebrador del territori. Es troba al Ripollès, comarca on
les activitats culturals, rutes, museus, esport i història són els clars protagonistes. La comarca es
conforma gràcies a 19 municipis i es caracteritza per les 32.000ha de zones d’interès natural
protegides. Més enllà d’una natura esplendorosa, també destaca per ser un territori amb un gran
passat històric i cultural, considerat el “Bressol de Catalunya”, amb més de 98 monuments d’art
romànic dels Pirineus repartits entre els pobles de la comarca. Es tracta d’una de les
concentracions més grans d’art romànic d’Europa.
Envoltada de cims que freguen els 3.000 m. i que emmarquen un ampli amfiteatre de vessants
que conformen un paisatge privilegiat. L'única via d'accés a Vall de Núria es realitza mitjançant
el Cremallera, que surt de Ribes de Freser i fa un recorregut de 12,5 quilòmetres en 40 minuts,
tot superant un nivell de 1.000 m. Les excepcionals vistes que ofereix el trajecte són un petit
avanç de la bellesa, tranquil·litat i harmonia amb la natura que, en acabar el recorregut, es troba
a la vall.
De cara a aquesta temporada d’hivern, s’està treballant en la simplificació de l’ampli portafoli de
productes per aconseguir comunicar millor als clients el producte Vall de Núria, posicionant-lo
com un destí d’alta muntanya de 365 dies posant en valor els atributs principals de vall única,
entorn natural i ressort de muntanya. Els tres eixos principals de producte es focalitzaran en
Actiu: Pensat per al públic que busca reptes i activitats en un paratge natural; Relax: Dissenyat
per als amants de la muntanya i el descans, la desconnexió i la vida sana, en un entorn idíl·lic; i
Família: Per al públic familiar, que vol compartir activitats variades en contacte directe amb la
natura.
Entre els productes estrella de l’estació per a aquest d’hivern destaca el Parc Lúdic, on petits i
grans poden gaudir de la neu. L’estació compta amb 7,6 quilòmetres de zona esquiable, repartits
en onze pistes. Els seus paisatges, a més, conviden els visitants a retrobar-se amb la naturalesa
i puresa de la vall. A més, es pot visitar el Santuari de Núria, també anomenat “Basílica”, un lloc
de culte i peregrinació que es remunta al 700 dC.
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NOVETATS 2019-2020
•

Renovació del Telecabina Coma del Clot de Vall de Núria: Augment de la capacitat, del
confort i de l’accessibilitat del telecabina, 100% accessible a les persones amb mobilitat
reduïda (PMR).

•

Adquisició d’una locomotora nova, dos cotxes remolc i dos cotxes intermedis de viatgers
per millorar la capacitat i l’oferta de transport. Els nous cotxes estan adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda (PRM) i aire condicionat en tot el parc mòbil del
Cremallera.

•

Estacions del cremallera de Vall de Núria: Ampliació dels vestíbuls d’accés per millorar
el flux de viatgers, ampliació de la zona d’espera amb més espai cobert i calefacció.

•

Adequació dels lavabos i serveis de l’estació de Vall de Núria. Adaptació per a l’ús de
persones amb mobilitat reduïda (PMR).

•

Programa d’animació, amb activitats esportives i culturals per als adults i amb propostes
innovadores i carregades d’acció per als menuts.

•

Nova màquina trepitjaneu amb cabina de passatgers per diferents activitats apreski.

•

Nova Sala de massatges: Vall de Núria ofereix massatges de relaxació i esportius.

•

Pista finestrelles nou espai Kidssalpe amb elements de pista temàtica i terreny modelat

•

Nova mascota de Vall de Núria: La Supermarmota Núria.

•

Nova zona de solàrium ubicada a la terrassa de la Cabana dels Pastors.

ACTIVITATS TEMPORADA D’HIVERN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esquí de muntanya
Raquetes de neu
Parc Lúdic (pistes de trineus, tubbys, tirolina, jocs d’equilibri)
Cintes transportadores
Circuit d’esquí amb figures per als més petits
Cau de la Marmota: Un espai lliure, disponible sense càrrec, per als nens de 4 a 10 anys
allotjats a l’hotel o als apartaments, per divertir-se coneixent la vall
Passeig amb màquina retrac
Raquetes nocturnes
Arvapark
Telecabina
Busseig sota el gel
Pistes d’esquí alpí

Calendari d’esdeveniments
Desembre
14 de desembre
15 de desembre
24 de desembre
28 de desembre
31 de desembre
Gener
5 de gener
11 de gener
19 de gener
25 de gener

Raquetes lluna plena
Activitats suport Marató de TV3
Activitats de Nadal
CronoNúria
Revetlla de Cap d’Any

Arribada dels Reis Mags
Raquetes lluna plena
Dia Mundial de l’esquí
La nit del Papu
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Febrer
8 de febrer
Raquetes lluna plena
8 de febrer
Cursa Esquella de la Lluna
8 i 9 de febrer
Escultures de gel
14 de febrer
Raquetes lluna plena
15 de febrer
Skitest Ficher
16 de febrer
Festa infantil d’hivern
23 de febrer
Carnestoltes
29 de febrer
Cursa Snowrunning Polartic
Març
7 de març
22 de març
29 de març

Raquetes lluna plena
Cursa skimo Núria-Puigmal-Núria
Oncoskimo

Abril
4 i 5 d’abril
Vall dels menuts
11 d’abril
Raquetes lluna plena
11 i 12 d’abril
Recerca ous per Pasqua
Dates subjectes a modificació.

Tots els dissabtes, per als clients allotjats a l’hotel, hi haurà una sortida amb màquines trepitjaneu.
Tots els dissabtes, diumenges i festius, Vall de Núria organitzarà sortides amb raquetes.
Les nits de lluna plena es duran a terme sortides amb raquetes buscant la lluna plena.
Allotjament / Restauració
L’Hotel de Vall de Núria, de tres estrelles, es caracteritza per ser un allotjament amb molt encant,
situat en un lloc privilegiat gràcies als cims de gairebé 3.000 metres que l’envolten. Els visitants
experimenten sensacions úniques en aquest hotel d'alta muntanya, equipat amb totes les
comoditats al bell mig dels Pirineus.
Disposa de 69 habitacions: 40 estàndard, dues habitacions superiors, quatre suites, 13
habitacions familiars estàndard i 10 familiars superiors (capacitat per a 184 places). Les
habitacions, a més, estan totalment equipades amb bany complet, assecador, calefacció, TV via
satèl·lit i telèfon i wifi, així com altres comoditats.
D’altra banda, els apartaments de Vall de Núria es caracteritzen per la calidesa i hospitalitat de
la fusta amb el més complet i modern equipament, ubicats en un paratge únic i exclusiu.
L'excepcional encant dels 10 apartaments dúplex reflecteix la devoció per la qualitat i el confort.
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VALLTER 2000, FAMÍLIA I PROXIMITAT

•
•
•
•

Turisme familiar i turisme de proximitat (Costa Brava-Girona)
Entorn ideal per als amants de l’esport i la natura
Potenciació de les activitats infantils: Parc lúdic i Mini Club Esquirol
Accessibilitat col·lectiva amb Ski-bus Teisa i creació d’un nou servei de bus a partir dels
200 metres

L’estació de Vallter 2000, per la seva banda, aposta per una temporada amb millores perquè els
visitants gaudeixin, encara més, de la seva experiència a la neu. En aquest sentit, presenta
canvis i actualitzacions en remuntadors i pistes de l’estació, així com la substitució de la
instal·lació de neu artificial de baixa pressió de la zona de Morens.
Territori: Vall de Camprodon, El Ripollès
Àmbit/Públic objectiu: Girona, Catalunya Nord
Està situada al circ d’origen glacial de Morens-Ull de Ter i a 2.000 metres d’altitud sobre la vall
del riu Ter. S’estén al nord del Ripollès, dins el terme municipal de Setcases, a la zona més
oriental del Pirineu de Girona.
L’estació de Vallter 2000 és acollidora i familiar. Inaugurada la temporada 1974-75 com a centre
d’activitats d’esquí i muntanya. Amb una cota màxima de 2.535 metres i una mínima de 2000
metres, compta amb un total de 13.2 quilòmetres, repartits en 13 pistes. Des de l’estiu de 2016
és dins del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser.
Vallter 2000 obrirà la temporada d’hivern el proper dissabte 30 de novembre i fins al 13 d’abril de
2020. Durant aquests mesos, els usuaris, a més, podran fer tota mena d’activitats esportives a
la neu, com esquí alpí, snowboard, freeride, activitats de muntanya, sortides amb raquetes o
amb esquí de muntanya, i activitats lúdiques on els més menuts podran jugar en el Mini club
l’Esquirol o gaudir dels descensos en trineu al Parc Lúdic.
NOVETATS 2019-2020
•

Remuntadors
• Substitució i canvi d’ubicació de la cinta de debutants per una adaptada a PMR
i amb coberta.
• Treballs d’acompliment de normativa i seguretat en els remuntadors.
• Canvi de cable del Teleesquí Morens II.

•

Pistes i neu artificial
• Substitució de la instal·lació de neu artificial de baixa pressió de la zona de
Morens.
• Instal·lació de tres punts de connexió de neu a la zona de la cinta de debutants.
• Construcció de drenatges i llisament del terreny en l’enllaç del Trident.
• Instal·lació de malla geotèxtil a diferents talussos a la zona del Bac.
• Instal·lació de noves xarxes de seguretat a pistes.
• Substitució de matalassos de protecció per pilones de remuntadors.
• Substitució de paravents i instal·lació de nous en punts estratègics.

•

Senyalització i sistemes
• Instal·lació del sistema de control d’accés digital als remuntadors.
• Millora en la senyalització i informació al client de la zona de la base de l’estació.
• Instal·lació d’una tanca perimetral de fusta orgànica a la zona de consigna i
servei i al Foodtruck.
• Pintat d’aparcaments.
• Actualització del web i CRM.
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•

Infraestructures i edificis
• Millora en el sistema d’abastament d’aigua de l’estació.
• Instal·lació d’una nova fossa i un filtre biològic per l’acompliment de normativa
d’abocament.
• Projecte per la legalització de cuina i banys i ampliació de la cafeteria Marmotes.
• Substitució del terra existent per un d’antilliscant a l’edifici d’informació al client
i a les dependències dels armaris guarda-esquís.

•

Reposició d’actius
• Substitució del vehicle de manteniment Unimog per una màquina telescòpica.
• Substitució d’una màquina trepitjaneu amb cabina de transport de persones.
• Substitució dels equips de rescat i material per treballs en alçada del l’equip de
pistes.

ACTIVITATS TEMPORADA D’HIVERN
•
•
•
•
•
•
•

Esquí alpí & snowboard
Camps Free-Ride
Descensos amb trineu
Tallers per a nens al Miniclub
Esquí de muntanya
Raquetes de neu
Raquetes nocturnes amb sopar a Marmotes

Calendari d’esdeveniments
Desembre
7 de desembre
14 de desembre
21 de desembre
31 de desembre

Presentació de temporada 2019-20
Taller de pals de tió
Caga tió popular - amb regals per als nens
Cap d’any- Acomiadem el 2019 amb raïm i musica

Gener
11 de gener
19 de gener

Música en directe
World Snow Day - Concurs de ninots de neu i música ambiental

Febrer
8 de febrer
22 de febrer

Festa Infantil amb la Sra. Bombolles – Espectacle d’animació infantil
Festa de Carnestoltes - Concurs de disfresses i tallers de maquillatge

Març
15 de març
25 de març
28 de març

Música en directe
100 edició de la Volta Ciclista a Catalunya
Cursa Marmota

Abril
4 d’abril

Festa Fi de Temporada - Disco amb sorpreses i jocs de cucanya

Restauració
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Vallter 2000 ofereix serveis de restauració, ideals per fer una parada, agafar energies i prendre
alguna beguda calenta.
Aquest hivern, els visitants podran triar entre les diverses opcions amb què compta l’estació: la
Cafeteria les Marmotes: ubicada a la cota 2.535 m, és una de les cafeteries situades a més
altitud de Catalunya; així com la Cafeteria-Restaurant Vallter 2000, on tenen servei de bar i
restaurant amb menú self-service, el Foodtruck Vallter, que ofereix menjar artesà amb
productes locals, i la Zona de pícnic, una sala interior oberta al públic de 12.00 a 16.00 h.
En el cas de l’allotjament a la zona de Vallter 2000, hi ha el Xalet Refugi Ulldeter, que disposa
de servei de bar i restaurant i d’habitacions de sis, vuit i deu places i l’Hostal Refugi Pastuira,
amb una capacitat per a 50 persones i restaurant amb menú de cuina casolana.
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ESPOT I PORT AINÉ. UNA DESTINACIÓ I TRES ESTACIONS

•
•
•
•

Espot, Port Ainé, Tavascan i Virós-Vallferrera són una destinació global
Entorn amb encant i gastronomia pallaresa
Creació de paquets après-ski amb màquines trepitjaneu. Territori Star Light.
Dualitat: turisme familiar i competicions esportives de nivell estatal

Pel que fa a les estacions del Pallars Sobirà destaquen per les següents novetats: Port Ainé ha
ampliat els seus canons i, a partir d’aquest hivern, l’estació passa a tenir 11 pistes innivades
(44%) i 12,900 quilòmetres innivats (48,3%); i Espot compta amb un nou telecadira “Leitner”,
desembragable de 4 places, que s’anomenarà La Roca, nom escollit per concurs a les xarxes
socials de l’estació.
Territori: Els Pallars
Àmbit/Públic objectiu: Lleida, Tarragona
Una temporada més, el territori esdevé un eix primordial per a les estacions d’Espot i Port Ainé.
En aquest sentit, des d’FGC es vol potenciar el turisme al Pallars Sobirà, comarca on s’ubica 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. Al nord-oest de Catalunya, a la zona de l’Alt Pirineu, la natura s’ha
conservat gairebé intacta i, per això, la majoria del territori està protegit: el Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb més de 200 estanys i on l’aigua és la principal
protagonista, i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tot un paradís natural que també és conegut per
la seva tradició, cultura i gastronomia.
Està previst que Port Ainé obri el proper divendres 29 de novembre i Espot el dia 6 de desembre.
El tancament serà el dilluns 13 abril de 2020.
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. Es tracta d’una
estació familiar que compta amb el distintiu de Destinació de Turisme Familiar, segell que atorga
l’Agència Catalana de Turisme. Amb una cota màxima de 2.500 metres i una mínima de 1.500
m, disposa d’un total de 25 quilòmetres esquiables repartits en 22 pistes d’esquí.
Port Ainé està situada en el municipi de Rialp i Soriguera, al massís de l’Orri i envoltada pel Parc
Natural de l’Alt Pirineu, fet que permet gaudir de la natura i els paisatges exuberants. El punt més
alt és el pic de l’Orri, amb 2.440 m, que esdevé un mirador únic del Pirineu. Compta també amb
l'Hotel Port Ainé 2000***, el més alt dels Pirineus, i l’únic de Catalunya que permet l’accés directe
a pistes des de les seves instal·lacions. Port Ainé té 26,7 quilòmetres esquiables, repartits en un
total de 25 pistes d’esquí.
NOVETATS 2019-20
Port Ainé
A nivell d’explotació:
•

•
•
•
•

Carretera: Condicionament del ferm de la carretera des de l’encreuament fins a l’Hotel Port
Ainé 2000***. Condicionament de talussos i cunetes als aparcaments de cota 2000 i al llarg
de la carretera.
Ampliació de l’aparcament de la cota 2000 amb 70 places noves.
Remuntadors: canvi de la totalitat línia de seguretat del TSD Jet Cim, canvi cables portadortractor del TK Clots i TK l’Olla.
Innivació de les pistes Carena i Carrerada 1.
Implantació Control d’accés usuaris -Team Accés.
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•
•
•
•
•
•

Col·locació d’un eco-comptador per a cotxes i autocars, conjuntament amb el Parc Natural.
Hotel: Instal·lació d’un clorador de recirculació i canvi de la porta del moll de càrrega.
Adquisició d’una maquina trepitjaneu amb cabina 10 passatgers i 2 motos de neu.
Adquisició de nou material de lloguer.
Adequació, drenatge i sembra de pistes i del seu entorn.
Escala accés des de l’aparcament a la zona d’intermitja del Telecadira de Roní a la cota
2000.

A nivell de restauració:
•
•
•
•
•

A cafeteria els productes d’un sol ús seran compostables. A més a més, s’han retirat la
majoria dels envasos PET.
Al restaurant es retiren els envasos PET i es passa a utilitzar un sistema de fonts amb aigua
filtrada i ampolles de vidre.
Adequació dels edificis a la normativa contra incendis.
Renovació de material i utillatge de l’Hotel Port Ainé 2000***
Estalvi elèctric mitjançant sistemes de detecció de presencia als banys.

A nivell comercial:
•
•

•
•
•

Panell digital informatiu al poble de Rialp.
Nova senyalització “Conviu amb el Gall Fer” promogut pel Parc Natural i Parc Nacional:
Instal·lació de panells informatius de bons comportaments per a la convivència entre els
visitants de l’estació i aquesta au tan emblemàtica de les nostres contrades.
Està previst realitzar una iniciativa per la conscienciació dels nostres usuaris de la necessitat
de reciclar correctament amb l’ajut d’un educador ambiental.
El Parc Natural de l’Alt Pirineu oferirà tallers ambientals per als usuaris de l’estació al llarg
de la temporada.
Creació de nous circuits d’esquí de travessa, segons dificultat i segons qualitat de neu,
senyalització durant el recorregut i panells informatius a l’inici del recorregut.

Espot
A nivell d’explotació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nou telecadira La Roca d’última tecnologia.
Implantació Control d’accés usuaris -Team Axess.
Material de seguretat i senyalització de pistes, renovació de xarxes FIS Estadis.
Reposició de mobiliari cafeteria (taules i cadires)
Col·locació de taula astronòmica Starlight.
Adquisició cabina per a maquina trepitjaneus amb capacitat per a 15 passatgers.
Sembrat i instal·lació de drenatges a les pistes de Jardí de neu i La Solana.
Estabilització de talús amb malla i manta orgànica a la placeta de recepció situada a la cota
1.500 de l’estació.
Nova escala accés a la zona remuntador La Roca des del pàrquing intermig d’Estanyets.
Instal·lació mòdul banys a cota 1500 a la zona d’accés remuntador La Roca.
Renovació senyalització zona accés estació i cota 1500.

Dossier de premsa | FGC | Presentació de la temporada d’hivern | 2019-2020

A nivell de restauració:
•
•
•
•
•

A cafeteria els productes d’un sol ús seran compostables. A més a més, s’han retirat la
majoria dels envasos PET.
Al restaurant es retiren els envasos PET i es passa a utilitzar un sistema de fonts amb
aigua filtrada i ampolles de vidre.
Estalvi elèctric mitjançant sistemes de detecció de presencia als banys.
Intensificació recollida selectiva.
Senyalització de cara la sensibilització mediambiental pels clients i usuaris de les
instal·lacions.

A nivell comercial:
•
•
•
•

•

Panell digital informatiu al poble d’Espot.
Està previst realitzar una iniciativa per la conscienciació dels nostres usuaris de la
necessitat de reciclar correctament amb l’ajut d’un educador ambiental.
El Parc Natural de l’Alt Pirineu oferirà tallers ambientals per als usuaris de l’estació al llarg
de la temporada.
Nova senyalització “Conviu amb el Gall Fer” promogut pel Parc Natural i Parc Nacional:
Instal·lació de panells informatius per a la convivència entre els visitants de l’estació i aquesta
au tan emblemàtica de les nostres contrades.
Creació de nous circuits d’esquí de travessa, segons dificultat i segons qualitat de neu,
senyalització durant el recorregut i panells informatius a l’inici del recorregut.

Activitats temporada d’hivern
•

Parc Lúdic i d’Aventura (Espot i Port Ainé)

•

Bateig de neu (Espot i Port Ainé)

•

Raquetes de neu (Espot i Port Ainé)

•

Kilòmetre Vertical (Cursa Virtual amb esquís de muntanya) (Espot)

Calendari d’esdeveniments
Desembre
6 de desembre
7 de desembre
15 de desembre
24 de desembre
28 de desembre
29 de desembre

Festa de presentació de temporada 2019-2020 a Rock Dur (EPA)
Taller menjadores d’ocells (Port Ainé)
La Marató de TV3 / Malalties minoritàries / Botifarrada popular (EPA)
Caga Tió a l’Hotel Port Ainé (Port Ainé)
Tast d’embotits Teixidó i vins de la Batlliu (Espot)
Activitats nadalenques en família (Port Ainé)

Gener
4 de gener
5 de gener
11 de gener
18 i 19 de gener
19 de gener
25 de gener
26 de gener

Arribada SSMM els Reis Mags d’Orient (Port Ainé)
Arribada SSMM els Reis Mags d’Orient (Espot)
Taller amb llana de l’obrador Xisqueta (Port Ainé)
15è Trofeu Espot Esquí Interclubs (Espot)
Dia Mundial de la neu / Sortida infantil de raquetes de neu (EPA)
Taller d’astronomia Starlight amb sopar (Espot)
Tast d’embotits Pallars Sobirà i vins de la Batlliu (Port Ainé)

Febrer
1 de febrer
3-5 de febrer

Tast de cargols Fecoll (Espot)
Copa d’Europa IPC (Espot)
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8 de febrer
8 de febrer
13 i 14 de febrer
15 i 16 de febrer
15 de febrer
23 de febrer
29 de febrer
29 de febrer

Taller amb llana de l’obrador Xisqueta (Espot)
Nit d’estels de neu
Baixada popular de torxes en homenatge a Joan Gorné Falip (Espot)
II Snow Race by Gos Àrtic (Port Ainé)
10è Trofeu Espot Esquí (U16) (Espot)
Tast de cargols Fecoll (Port Ainé)
Carnestoltes (Espot i Port Ainé)
16è Trofeu Floquet de Neu (U10, U12) (Espot)
Taller d’astronomia Starlight amb sopar (Espot)

Març
7 i 8 de març
21 de març
21 de març
23-29 de març

Open Betula Slope Style (Port Ainé)
XII Espot Tamarro Race (Espot)
Taller d’astronomia Starlight amb sopar (Espot)
Final etapa Volta Ciclista a Catalunya (Port Ainé)

Abril
4 d’abril
10 d’abril
11 d’abril

Cursa popular Gall Fer (Port Ainé)
End of season (Espot)
End of season (Port Ainé)

Allotjament
Port Ainé ofereix allotjament per a aquelles persones que volen passar uns dies tranquils rodejats
de natura i amb una amplia oferta d’activitats d’aventura. Els visitants poden triar entre els dos
següents allotjaments:
A la mateixa estació de Port Ainé, a peu de pistes i a 2.000 m d’altitud, es troba l’Hotel Port Ainé
2000***, el més alt dels Pirineus. És l’únic de Catalunya que permet l’accés directe a pistes des
de les seves instal·lacions. Aquest allotjament d’alta muntanya es caracteritza pel seu encant i
les seves espectaculars vistes, gràcies a la seva situació privilegiada.
L’Hotel Port Ainé 2000*** s’ubica en un edifici típic pirinenc de tres plantes, construït amb una
estètica robusta i orientat a un ampli altiplà al bell mig del massís de l’Orri i envoltada pel Parc
Natural de l’Alt Pirineu, fet que permet gaudir de la natura i els paisatges exuberants.
Ofereix servei de guarderia, garatge privat, gimnàs, sala de cycling, sala de jocs recreatius,
discoteca, sales de TV i restaurants on s’hi poden degustar àpats típics de la zona.
L’Alberg Les Estades, amb gestió conjunta amb la Fundació Pere Tarrés, es troba ubicat entre
les poblacions de Sort i Rialp. Aquest allotjament ofereix molt bona relació qualitat/preu. L’alberg
disposa de zones interiors acollidores, sala de jocs amb televisió, sala infantil per als més petits
i un restaurant on es pot gaudir de la cuina casolana típica de muntanya.
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TOT NÒRDIC: SALUT, NATURA, ESPORT I PAISATGE
Aquesta temporada, un any més, les estacions d’FGC aposten per promocionar la pràctica de
l’esquí nòrdic a Catalunya a través de la marca Tot Nòrdic, una iniciativa que acull les set
estacions catalanes d’esquí de fons. Durant l’hivern, amb el forfet de temporada Tot Nòrdic, els
usuaris podran gaudir de la neu de: Guils, Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm, Tuixent LaVansa, Tavascan i Virós - Vall Ferrera.
Territori: L’Alt Urgell, La Cerdanya, Els Pallars
Àmbit/Públic objectiu: Barcelona, Lleida
Guils Fontanera, que es troba en plena Cerdanya (a 12 quilòmetres de Puigcerdà), gaudeix
d’unes magnífiques vistes panoràmiques als cims i a la Vall de la Cerdanya.
La seva ubicació, en una vessant d’influència atlàntica, garanteix més temps d’innivació.
L’estació de Lles està situada a la Cerdanya i ofereix impressionants vistes a la Serra del Cadí i
a la Vall de la Cerdanya. Gràcies a la seva connexió amb l’estació d’Aransa es presenta com un
dels dominis d’esquí nòrdic més grans.
Situada a la Cerdanya, l’estació d’Aransa compta amb circuits que transcorren per frondosos
boscos de pi negre, alternant unes vistes extraordinàries a la Serra del Cadí, la Vall de la
Cerdanya i l’Alt Urgell. S’enllaça amb Lles per la part alta.
Situada entre l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu, Sant Joan de
l’Erm es caracteritza per la seva varietat de circuits que transcorren per espectaculars
boscos d’avets, bedolls i pi negre. El refugi de la Basseta és el principal nucli de l’estació i
centre de moltes activitats al llarg de tot l’any.
Tuixent - La Vansa es troba a la cara nord del Massís del Port del Compte i amb
unes magnífiques vistes al Pedraforca i a la vessant sud de la Serra del Cadí. Ofereix activitats
al llarg de tot l’any i és un important centre de serveis.
L’estació de Tavascan, que compta amb un circuit d'esquí nòrdic, està situada a 10 quilòmetres
del poble de Tavascan, a l’Alt Urgell.. Es caracteritza per un ambient d’alta muntanya en què els
practicants de l’esquí alpí, el surf de neu, l’esquí de fons o travessa poden gaudir d’una petita
estació amb unes grans pistes.
L’estació de Virós. Des d’Araós es pot accedir amb vehicle al Bosc de Virós i al refugi Gall Fer,
seu de l’estació de muntanya Virós - Vallferrera, un nou concepte d’estació hivernal que
t’ofereix l’oportunitat de viure la neu i l’hivern d’una manera diferent, allunyat de les grans masses
i enmig del paisatge sublim i ben conservat del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
En aquesta estació es pot realitzar la pràctica de l’esquí nòrdic, al llarg de 28 quilòmetres de
circuits marcats de diferent dificultat per dins del Bosc de Virós.
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D. FITXES TÈCNIQUES PER ESTACIONS

FITXA TÈCNICA LA MOLINA TEMPORADA 2019-20
Informació i reserves
ESTACIÓ LA MOLINA
Edifici Telecabina, s/n
17537 La Molina, Girona
Tel. Informació
972 89 20 31
Tel. Reserves
93 204 10 41
Fax
972 14 50 48
Web www.lamolina.cat
E-maillamolina@lamolina.cat / reserves@turismefgc.cat
Remuntadors en funcionament
Núm. Telecabines: 1
Núm. Telecadires: 8
Núm. Teleesquís: 3
Núm. Cintes transportadores: 4
TOTAL: 16

Capacitat viatgers/hora:
Capacitat viatgers/hora:
Capacitat viatgers/hora:
Capacitat viatgers/hora:
TOTAL: 29.450

1.600
18.370
1.800
7.680

Cotes de l’estació
Mínima / Màxima: 1.667 m / 2.537 m
Pistes d’esquí alpí
Núm. Pistes Verdes: 20
Núm. Pistes Blaves: 19
Núm. Pistes Vermelles: 22
Núm. Pistes Negres: 7
Total pistes: 68
Total km: 71
Producció de neu
Número de canons: 521
Número total de pistes innivades: 39
Número total de quilòmetres innivats: 42
Percentatge que representa sobre el total d’àrea esquiable 60%
Pistes especials / activitats
Pista Trineus (Pista Llarga i Coll Sisè): 2
Pista Raquetes (descoberta de la fauna): 1
Boardercross Alabau: 1
Estadis Competició: 4
Freestyle & Snowpark Trampolí: 1
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Pista adaptada PMR: 1
Superpipe: 1
Circuit Segways: 1
Parc aventura pels arbres: 1
Parc Arva: 1
Tubbing: 1
Fun Park: 1
Àrea Infantil: 1
Big Air Bag (Trampolí) : 1
Slalom 4Motion by Volkswagen: 1
Escape Snow: 1
Escoles d’esquí / snow
Núm. Escoles: 12
Núm. Total Professors: 400
Allotjaments
En la pròpia estació
Hotels
Apartaments lloguer
Cases rurals / Albergs
TOTAL LA MOLINA
En l’àrea de influència
Hotels
Hostals
Apartaments Lloguer
Càmpings
Cases rurals / Albergs
TOTAL

Núm. Establiments
8
4
8
20

Places
976
979
540
2.495

Núm. Establiments Núm. Llits
46
3.686
24
790
9
383
7
6.825
49
2.362
135
14.046

Preus forfets 2019-20
ADULT

JUNIOR

INFANT

38€
42€
80€
266€
509€
585€

34€
38€
72€
238€
-

28,50€
31,50€
60€
199,50€
407€
468€

FORFET 4 HORES
FORFET DIA
FORFET 2 DIES LLIURE ELECCIÓ
FORFET 7 DIES LLIURE ELECCIÓ
FORFET TEMPORADA *
FORFET TEMPORADA **
* Tarifa vàlida fins a l’1 de desembre de 2019
** Tarifa vàlida a partir del 2 de desembre de 2019

Contacte
Telèfon: 972 892 031
Web: www.lamolina.cat
Reserves: reserves@lamolina.cat
Com arribar-hi
Accessibilitat òptima per carretera. GPS: 42 º 20'03 .90'' N - 1 º 56'04 .59'' E
En tren: http://rodalies.gencat.cat/
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FITXA TÈCNICA VALL DE NÚRIA TEMPORADA 2019-20

Informació i reserves
Estació de muntanya Vall de Núria
17534 Queralbs - Girona
Tel. Reserves, Informació: 93 204 10 41 / 972 73 20 20
Tel. Comunicat de neu : 972 73 20 44
Fax : 972 73 20 24
Web: www.valldenuria.cat
E-mail: valldenuria@valldenuria.cat / reserves@valldenuria.cat
Remuntadors en funcionament
Nº Telecabines: 1
Nº Telecadires: 1
Nº Teleesquís: 2
Nº Cintes transportadores: 1
Total: 5

Capacitat viatgers/hora: 415
Capacitat viatgers/hora: 1.300
Capacitat viatgers/hora: 1.440
Capacitat viatgers/hora: 1.440
Total: 4.595

Cotes de l’estació
Mínima / Màxima: 1.964 m / 2.252 m
Pistes d’esquí alpí
Nº pistes verdes: 3
Nº pistes blaves: 3
Nº pistes vermelles: 3
Nº pistes negres: 2
Total pistes: 11
Total Km: 7,6
Producció de neu
Canons: 90
Nº total km innivats: 6,6 km
Pistes innivades: 9
Percentatge sobre el total de l’àrea esquiable: 90%
Pistes especials
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Pistes de Fons
> Km. marcats:
Pistes Trineus: 4
Pistes Raquetes: 3 circuits
Trampolins:
Estadis Competició:
Altres: 1 Border Cross
1 Parc Lúdic amb 2 Cintes Transportadores
Escoles d’esquí / snow
Nº Escoles: 2
Nº Total professors: 37
Allotjaments
509 places d’allotjament a l’estació de Vall de Núria, repartides en 4 establiments. I 3.010 places
a l’àrea d’influència de l’estació, repartides en 55 establiments.
Preus forfets 2019-20
Cremallera + Forfet dia
Cremallera + Forfet 2 dies
Abonament 5 dies nominal
Abonament 8 dies no nominal

Adult

Infantil

31,00 €
52,60 €
124,00 €
198,40 €

23,00 €
39,20 €
92,00 €
147,20 €

Com l’hivern passat, el forfet de temporada de Vall de Núria també dona accés a l’estació de
Vallter 2000 si es compra l’abonament abans de l’1 de desembre de 2019.
Adult

Infantil

Forfet de Temporada Grup FGC

575,00 €

545,00 €

Forfet de Temporada Grup FGC
Forfet de Temporada Vall de Núria
+ Vallter 2000 - Descompte fins a l’1/12/19
Forfet de Temporada Vall de Núria
+ Vallter 2000

675,00 €

540,00 €

319,00 €

238,00 €

375,00 €

280,00 €

Descompte fins a l’1/12/2019

El forfet de temporada Grup FGC dona accés il·limitat a les estacions de Vallter 2000, Vall de
Núria, Espot, Port Ainé, Tavascan.
El forfet de temporada Vall de Núria + Vallter 2000 dona accés il·limitat a les estacions de Vall
de Núria i Vallter 2000. I un descompte del 50% sobre el PVP del forfet de dia de la resta
d’estacions d’FGC.
Contacte
Telèfon: 972 732 020 / Reserves: 972 732 030
Web: www.valldenuria.cat
Correu electrònic: valldenuria@valldenuria.cat
Com arribar-hi
Accessibilitat òptima. GPS: 42.397492 - 2.154718
En tren: http://rodalies.gencat.cat/
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FITXA TÈCNICA VALLTER 2000 TEMPORADA 2019-20

Cotes de l’estació
Mínima / Màxima: 1.959 m / 2.535 m
Remuntadors en funcionament
2 Telecadires
Tc. Enric Planella
Tc. Jordi Pujol Planella
Capacitat viatgers/hora: 3.100
5 Teleesquís
Tq. Morens I
Tq. Morens II
Tq. Bac de Barquins I
Tq. Bac de Barquins II
Tq. Xemeneies
Capacitat viatgers/hora: 2.970
3 Cintes transportadores
Cinta Morens
Cinta L’isard
Cinta Marmota
Capacitat viatgers/hora: 3.552

Desnivell / Longitud
149 m / 654 m
334 m / 1.597 m
Desnivell / Longitud
40 m / 269 m
91 m / 502 m
275 m / 1.327 m
338 m / 1.675 m
193 m / 694 m
Desnivell / Longitud
10 m / 135 m
5 m / 70 m
10 m / 90 m

Total remuntadors: 10
Total capacitat de viatgers/hora: 9.622
Pistes d’esquí alpí
3 pistes verdes:
nº 1. Pla de Morens I
nº 2. Pla de Morens II
nº 3. Volta a Morens

Desnivell / Longitud
25 m / 300 m
75 m / 500 m
25 m / 280 m

4 pistes blaves:
nº 4. Font de la Perdiu
nº 8. Jordi Pujol
nº 9. Barquins
nº 13 El Xalet

Desnivell / Longitud
182 m / 700 m
335 m / 1700 m
335 m / 1.800 m
576 m / 2.600 m

6 pistes vermelles:
nº 5. La Xemeneia
nº 6. Pista de l’Estadi
nº 7. Variant de l’Estadi-Tartera
nº 10. Pala dels Bumps
nº 11. Tub de Barquins
nº 12. Puig dels lladres

Desnivell / Longitud
182 m / 750 m
335 m / 1.700 m
335 m / 350 m
335 m / 370 m
335 m / 350 m
335 m / 725 m
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Total pistes: 13
Total km pistes: 13.2 km
Pistes especials / Altres activitats
3 Pistes freeride:
nº 14. Tartera-Puig dels Lladres
nº 15. Canal de la Regalèssia
nº 16. Pala de la mort

Desnivell / Longitud
335 m / 400 m
335 m / 725 m
335 m / 550 m

Pista Trineus: 1
Jardí de neu-Ludoteca: 1
Circuits activitats de muntanya
Raquetes de neu / Esquí de muntanya: 4
Total circuits: 4
Total km: 9,4 quilòmetres
Producció de neu
Nº de canons: 88
Nº total pistes innivades: 7
Nº total km. innivats: 5.80 quilòmetres (43,89%)
Escoles d’esquí / snowboard
Nº escoles: 2
Nº total professors: 50
Escola guies de muntanya
Nº escola/guies: 2
Nº total professors: 7

Preus forfets temporada 2019-20
Adult
Forfet de dia
27.00 €
Forfet de 2 dies
51.00 €
Forfet de 5 dies
122.50 €
Forfet de temporada Ripollès

Adult
375,00 €

Infantil
20.00 €
38.00 €
90.00 €
Infantil
280,00 €

Contacte
Telèfon: 972 136 057
Web: www.vallter2000.cat
Correu electrònic: info@vallter2000.cat
Com arribar-hi
Per carretera. GPS: 42º 25' 36.8" N i 2º 15' 54.7" E
Esqui Bus (caps de Setmana i festius): Girona-Vallter2000: 972204868 www.teisa-bus.com
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FITXA TÈCNICA PORT AINÉ TEMPORADA 2019-20

Informació i reserves
Estació Port Ainé
Estació de Muntanya, Cota 2000
25594 Rialp, Lleida
Tel. reserves: 93 204 10 41
Tel. comunicat de neu: 973 62 76 04
Web: www.skipallars.cat / wwwportaine.cat
E-mail: info@skipallars.cat / reserves@turismefgc.cat
Remuntadors en funcionament
Nº telecadires: 3
Capacitat viatgers/hora: 5.850
Nº teleesquís: 3
Capacitat viatgers/hora: 2.160
Nº cintes transportadores: 2
Capacitat viatgers/hora: 2.800
TOTAL: 7
TOTAL: 10.810
Cotes de l’estació
Mínima / Màxima: 1.650 m / 2.440 m
Pistes d’esquí alpí
Nº pistes verdes: 6
Nº pistes blaves: 4
Nº pistes vermelles: 11 Nº pistes negres: 4
Total pistes: 25 / Total quilòmetres: 26,7
Producció de neu
Número de canons: 136
Número total de quilòmetres innivats: 12,9
Percentatge sobre el total de l’àrea esquiable: 48,3%
Pistes especials
Pistes Trineus: 1
Pista Tubbing: 1
Pistes Raquetes: 2
Snowpark: 1
Altres: 1 Jardí de Neu Infantil
Escoles d’esquí
Número d’escoles: 5
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FITXA TÈCNICA ESPOT TEMPORADA 2019-20

Informació i reserves
Estació Espot
Pla de Berradé, s/n
25597 Espot, Lleida
Tel. Reserves 93 204 10 41
Tel. Comunicat de neu 973 62 40 58
Web www.espotesqui.cat / www.skipallars.cat
E-mail info@skipallars.cat / reserves@turismefgc.cat
Remuntadors en funcionament
Nº telecadires: 2
Capacitat viatgers/hora: 4.400
Nº teleesquís: 1
Capacitat viatgers/hora: 720
Nº cintes transportadores: 2 Capacitat viatgers/hora: 2.200
TOTAL: 5
TOTAL: 7.320
Cotes de l’estació
Mínima / Màxima: 1.500 m / 2.500 m
Pistes d’esquí alpí
Nº pistes verdes: 2
Nº pistes blaves: 10
Nº pistes vermelles: 6
Nº pistes negres: 4
Total pistes: 22 / Total quilòmetres: 25
Producció de neu
Número de canons: 163
Número total de quilòmetres innivats: 15
Percentatge sobre el total de l’àrea esquiable: 60%
Pistes especials
Pistes Trineus: 1
Pistes Raquetes: 2
Estadis Competició: 3
Altres: Parc infantil de neu: 1
Pista de Tubbing: 1
Pistes de Boardercross: 3
Itineraris Esquí: 7 (5 quilòmetres)
Escoles d’esquí
Nº Escoles: 3
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Preus forfets Espot i Port Ainé temporada 2019-20
Els forfets de dies de lliure elecció permeten escollir al client quin dia de la temporada 2019/20
el volen fer servir. Els forfets de 5 dies són nominals, és a dir, només els podrà utilitzar el titular.
Els forfets de 8 dies no són nominals i podrà utilitzar-los qualsevol persona. Ús màxim d’un forfet
al dia.
Adult
Infant
Forfet de dia
Forfet de 5 dies lliure elecció
Forfet de 8 dies lliure elecció

34 €
145 €
216 €

26 €
110 €
168 €

Els forfets de temporada són vàlids per esquiar a les estacions d’Espot, Port Ainé, Tavascan i
totes les estacions de Tot Nòrdic. A més, donen dret a un 50% de descompte en el forfet de dia
a La Molina, Vallter 2000 i Vall de Núria.
Adult
Forfet temporada
Forfet temporada *
Forfet temporada Tot Nòrdic**

463,50 €
371 €
125 €

Júnior

Infant

394 €
315 €
-

348 €
278 €
65 €

* Tarifa de promoció vàlida fins a l’1 de desembre de 2019.
**Del 19 d’octubre al 17 de novembre, es pot adquirir el forfet de temporada amb un 20% de descompte.

Com arribar-hi
Accessibilitat òptima per carretera: GPS Espot: 42°33'49.7"N · 1°05'38.2"E
GPS Port Ainé: 42°26'06.0"N · 1°12'39.2"E
En tren: http://lleidalapobla.fgc.cat/
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FITXA TÈCNICA ESTACIONS TOT NÒRDIC TEMPORADA 2019-20

Fitxa tècnica Guils Fontanera
Cota mínima: 1.905 m
Cota màxima: 2.080 m
Pistes d’esquí: 34 quilòmetres
Raquetes: 10 quilòmetres d’itineraris
Fitxa tècnica Lles de Cerdanya
Cota mínima: 1.960 m
Cota màxima: 2.916 m
Pistes d’esquí: 25 quilòmetres
Raquetes: 25 quilòmetres d’itineraris
Fitxa tècnica Aransa
Cota mínima: 1.890 m
Cota màxima: 2.335 m
Pistes d’esquí: 25 quilòmetres
Raquetes: 19 quilòmetres d’itineraris
Fitxa tècnica Sant Joan de l’Erm
Cota mínima: 1.690 m
Cota màxima: 2.150 m
Pistes d’esquí: 40 quilòmetres
Raquetes: 5 quilòmetres d’itineraris
Fitxa tècnica Tuixent - La Vansa
Cota mínima: 1.830 m
Cota màxima: 2.150 m
Pistes d’esquí: 27 quilòmetres
Raquetes: 11,5 quilòmetres d’itineraris
Fitxa tècnica Tavascan
Cota mínima: 1.750 m
Cota màxima: 2.250 m
Pistes d’esquí:14 quilòmetres
Raquetes: 14 quilòmetres d’itineraris
Fitxa tècnica Virós - Vallferrera
Cota mínima: 1.550 m
Cota màxima: 2.200 m
Pistes d’esquí: 23 quilòmetres
Raquetes: 16 quilòmetres d’itineraris
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Preus forfets temporada estacions Tot Nòrdic temporada 2019-20
Aquest hivern 2019-20, el forfet de temporada Tot Nòrdic, que inclou les set estacions d’esquí
nòrdic catalanes: Guils Fontanera, Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm, Tuixent - La Vansa, Virós Vallferrera i Tavascan, és de 125€ per als adults i 65 € per als infants. Aquest forfet inclou esquiar
de manera il·limitada a les set estacions d’esquí nòrdic catalanes i també la possibilitat de gaudir
d’un dia d’esquí a cadascuna de les estacions d’FGC.
Si la compra del forfet de temporada Tot Nòrdic es realitza entre el 19 d’octubre i el 17 de
novembre de 2019, els usuaris podran gaudir d’un 20% de descompte.
Pel que fa a l’estació de Tavascan, però, la tarifa del forfet de temporada d’alpí és de 199 € per
als adults i 121 € per als infants, i en el cas del forfet alpí de Tavascan, aquesta promoció s’allarga
fins al 30 de novembre.
D’altra banda, amb el forfet de temporada d’FGC es pot esquiar de manera il·limitada a les
estacions de nòrdic catalanes.
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FGC
Web: www.turismefgc.cat
Central de reserves: 932 041 041 / reserves@fgc.cat
Premsa: 933 66 33 00 / premsa@fgc.cat
La Molina
Web: www.lamolina.cat
Telèfon: 972 892 031
Reserves: reserves@lamolina.cat
Vall de Núria
Web: www.valldenuria.cat
Telèfon: 972 732 020
Reserves: 972 732 030 / valldenuria@valldenuria.cat
Vallter 2000
Web: www.vallter2000.cat
Telèfon: 972 136 057
Informació: info@vallter2000.com
Espot i Port Ainé
Web: www.skipallars.cat
Telèfon: 973 621 199
Informació: info@skipallars.cat
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