■ Comunicat de premsa ■

Nadal blanc a les estacions d’FGC


Després d’un excel·lent inici de temporada, les previsions pel que fa als
dominis esquiables de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i
Port Ainé són molt bones



Nadal, visita dels Reis Mags d’Orient, festa de Cap d’any, concurs
fotogràfic o Descens infantil són algunes de les propostes que
ofereixen les estacions d’FGC per a les festes nadalenques de la
temporada 2019-2020

Les estacions d’esquí i muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) acumulen a dia d’avui gruixos mínims de 20 cm i els màxims han
augmentat fins als 85 cm. Bones previsions que auguren unes condicions òptimes per
gaudir de la neu, ja sigui esquiant o practicant snowboard, de cara al Nadal i fins al dia de
Reis. Els visitants, a més, podran assaborir tots els racons que embolcallen La Molina,
Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé. Per davant, podran viure unes festes en
plena natura, amb una àmplia oferta esportiva, lúdica, gastronòmica i de serveis a tot el
territori que forma part del Pirineu català.
La combinació de nevades i baixes temperatures de la darrera setmana està afavorint el
treball dels equips de pistes perquè abans de Nadal les cinc estacions d’FGC tinguin a punt
el màxim nombre de traçats.
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Les estacions, de prop
Les dues estacions ubicades al Pallars Sobirà ja estan preparades per donar la benvinguda
al Nadal, gràcies a les nevades del passat dijous 12 de desembre, que van deixar prop de
mig metre de neu nova a Espot, on els visitants podran gaudir de 30 a 85 cm de neu i
accediran a 21 de les 22
pistes (és a dir, el 95%), el
que es tradueix en 23,18
quilòmetres. A Port Ainé
els usuaris podran lliscar
per 24 de les 25 pistes
(96%), és a dir, 26,42
quilòmetres esquiables i
gaudiran de 30 a 80 cm de
neu. Una previsió que pot
millorar encara més com a
conseqüència
de
les
importants nevades que
s’esperen per al divendres
20 de desembre.
Està previst que La Molina, amb gruixos de neu que van dels 20 als 70 cm, obri al públic
55 pistes, és a dir, el 81% de l’estació. Durant les festes nadalenques, els visitants gaudiran
d’un paisatge tenyit de blanc i podran esquiar, fer snowboard o tota mena d’activitats a l’aire
lliure en els 57 quilòmetres que seran accessibles. Amb tot, els usuaris tindran al seu abast
el domini esquiable de La Molina + Masella “Alp2500”, gràcies a l’allargament del 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. Amb aquesta instal·lació, es fa més directe l’accés al conjunt
Alp2500, un dels dominis esquiables més grans del sud d’Europa.
Vallter 2000, amb gruixos de neu de 19 a 40 cm, té previst obrir al públic fins a 9 pistes:
Pla de Morens I, Pla de Morens II, Volta a Morens, Jordi Pujol, l’Estadi, Barquins, Pala dels
Bumps, Tub de Barquins i Puig dels lladres, el que representa gairebé el 40% de l’estació.
Durant aquests dies de festes, els visitants podran accedir a la zona de trineus cada dia
des del 21 de desembre al 6 de gener, excepte el dia de Nadal, així com al Miniclub
l’Esquirol, un espai dissenyat perquè els menuts (de 3 a 8 anys) s’ho passin en gran de
10.00 a 14.00 h, fent tota mena d’activitats i tallers, mentre els pares esquien.
Està previst que Vall de Núria obri durant les festes nadalenques el 55% del domini
esquiable. Amb gruixos de 30 a 40 cm, els visitants podran lliscar per les pistes d’Eina,
Finestrelles, Roc Malè, Creus, Soleia, Mulleres, el que representa el 56,57% de l’estació.
Pel que fa als remuntadors, estarà en funcionament el 80% de les instal·lacions.
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Nadal carregat de propostes per al públic familiar

La Molina
25 de desembre – Visita del Pare Noël a La Molina
Una temporada més, el dia 25 La Molina es vesteix de Nadal. Durant el matí, per a tothom.

1 de gener – 70è Descens Infantil a la Pista Llarga La Molina
La Molina acollirà la 70a edició del Descens Infantil, una de les curses amb més antiguitat
d’Europa, que es celebra cada 1 de gener des l’any 1950 a Pista Llarga, on es reuneixen
uns 150 participants, acompanyats dels seus familiars i amics.
Els protagonistes d’aquesta prova han de demostrar les seves habilitats apreses en la
disciplina de l’esquí al llarg de la seva curta vida, ja que la particularitat és que són nens i
nenes fins a 6 anys.
Per a més informació i inscripcions: www.descensinfantil.cat

5 de gener – Arribada de SSMM els Reis d'Orient
El 5 de gener, La Molina acollirà una de les jornades més especials de tot l'any. L'estació
rebrà la visita de SSMM els Reis d'Orient i organitzarà una baixada infantil de torxes. A
partir de les 17.00 h a Pista Llarga l’estació oferirà diferents activitats. A les 17.45 h hi haurà
xocolatada i coca per als nens i nenes. Cap a les 18.30 h, quan la nit comenci a caure, els
Reis Mags baixaran de les muntanyes acompanyats per tota una corrua de torxes fins
arribar a Pista Llarga, on faran l’entrega de regals.
Per a més informació: www.lamolina.cat

Vallter 2000
21 de desembre – Caga Tió popular amb regals per als nens
A les portes del Nadal, Vallter 2000 es prepara per començar unes festes d’allò més
especials. Dissabte 21 de desembre, els protagonistes a Vallter 2000 seran els més
menuts. D’11.30 a 13.30 h els menuts faran cagar el Tió, que repartirà regals per a tots els
nens i nenes que siguin a l’estació.
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31 de desembre – Cap d’any
Vallter 2000 acomiadarà l’últim dia de l’any 2019. Hi haurà música, raïm de la sort i un munt
de sorpreses més. El dia 31 de desembre, de 10.30 a 13.30 h, l’estació es vestirà amb les
seves millors gales per viure un dia ben especial. Durant el matí els visitants mouran
l’esquelet en una animada discoteca, amb DJ. A més, hi haurà diferents regals per als
assistents, com serpentines o espanta sogres. Al migdia, s’escalfaran motors abans de la
gran nit màgica. L’estació repartirà raïm per a tothom i es farà un simulacre de les
campanades.
Concurs fotogràfic en família, fins al 16 de gener
L’estació de Vallter 2000 posa en marxa un joc ben divertit per a tota la família: un concurs
fotogràfic per trobar l’esquirol Fajol al Miniclub de l’estació. Participar-hi és ben fàcil. Només
cal seguir els següents passos:


Trobar l'esquirol Fajol per l'estació de Vallter 2000.



Fer-se una foto amb ell i publica-la a Instagram.



Fer servir l'etiqueta #vallter2000enfamília i menciona a @vallter2000.

Entre tots els participants se sortejarà un dia en família al parc lúdic (2 adults + 2 nens) i
un dia d'esquí en família (2 adults + 2 nens).
Per a més informació: www.vallter2000.cat

Vall de Núria
24 desembre – Concert de Nadales i Caga Tió a l’Hotel Vall de Núria
La màgia de les tradicions, com fer cagar el Tió, cobren un sentit especial dins del marc
especial de l'hivern a Vall de Núria. Primer s’organitzarà un sopar de Nadal i, tot seguit, els
assistents es reuniran al Saló de l'Estatut per entonar tots plegats les tradicionals nadales.
Ambdues activitats estan dirigides als clients de l'hotel. Posteriorment se celebrarà un
concert de gala amb el grup "M'agrada ballar".

31 Desembre – Revetlla de cap d’any a l’Hotel Vall de Núria
Encetar un nou any només passa una vegada cada 365 dies i es mereix celebrar-ho com
cal. Vall de Núria celebrarà la nit de Cap d’Any amb la família i el grup d’amics.
El tret de sortida anirà a càrrec del Sopar de Gala del Restaurant de l'Hotel, amb un exquisit
menú pensat i elaborat amb molt il·lusió per a un dia tan especial. Bones converses,
somriures i bon menjar donaran pas a gaudir de la pista de ball amb DJ fins que el cos
aguanti.
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5 de gener – Nit de Reis a Vall de Núria
L'arribada dels 3 Reis Mags d'Orient a Vall de Núria la nit del 5 de gener és una de les
activitats que més esperen amb candeletes tant petits com grans. Una nit màgia que
sorprendrà a tots amb l'arribada dels Reis Mags enmig del bosc amb un espectacle de llum,
música i foc que ens farà vibrar i emocionar.

Concurs fotogràfic en família, fins al 16 de gener
L’estació de Vall de Núria posa en marxa un joc ben divertit per a tota la família: un concurs
fotogràfic per trobar la Súper Marmota al Cau de la Marmota. Participar-hi és ben fàcil.
Només cal seguir els següents passos:


Trobar a la marmota Súper Núria per l'estació de Vall de Núria.



Fer-se una foto amb ella i publica-la a Instagram.



Utilitzar l'etiqueta #ValldeNúriaenfamília i mencionar a @valldenuria.

Entre tots els participants se sortejaran 2 packs familiars per al Parc Lúdic (2 adults + 2
nens cada pack).
Per a més informació: www.valldenuria.cat

Espot i Port Ainé
24 de desembre – Caga Tió a l’Hotel Port Ainé (Port Ainé)
L’equip d’animació de l’Hotel Port Ainé oferirà als més menuts de l’estació i Hotel Port Ainé
2000*** l’activitat de “Cagar el Tió” o com es diu al Pallars “Cagar la Tronca” a la terrassa
de l’Hotel. Els pares interessats a participar de l’activitat hauran de contactar prèviament
amb la recepció de l’Hotel. L’activitat està prevista a les 12.00 h a la terrassa de l’hotel a la
cota 2.000 de l’estació.

29 de desembre – Activitats nadalenques en família (Port Ainé)
L’equip d’animació de l’Hotel Port Ainé oferirà a grans i menuts activitats amb esperit
nadalenc. La cita tindrà lloc a les 12.00 h a la terrassa de l’Hotel Port Ainé. Els interessats
només hauran de presentar-se directament a la terrassa de la cota 2.000.

4 de gener – Arribada SSMM els Reis Mags d’Orient (Port Ainé)
El 4 de gener, Port Ainé rebrà la visita de SSMM els Reis Mags d'Orient, amb baixada de
torxes, xocolatada i repartiment dels regals. Com cada any, al migdia visitaran el Parc Lúdic
per participar en les activitats i fer-se fotografies amb els més petits de la casa. I quan es
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faci fosc, es farà una baixada de torxes i una xocolatada popular davant de l'Hotel Port Ainé
2000.

5 de gener – Arribada SSMM els Reis Mags d’Orient (Espot)
Com ja és tradició, aquest any Espot també comptarà amb la visita de SSMM els Reis Mags
d'Orient. Durant la tarda se celebrarà la baixada de torxes des de la cota 2000 fins a peu
de pistes, però abans, i per agafar forces, s’organitzarà una xocolatada popular a la cota
1500. Finalment, els Reis Mags d’Orient es traslladaran al poble per fer entrega dels
merescuts regals als més petits de la casa.

Per a més informació: www.espotesqui.cat | www.portaine.cat | www.skipallars.cat

19 de desembre de 2019
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