■ Comunicat de premsa ■

FGC presenta la temporada d’hivern amb
noves pistes i activitats per a tots els públics
●

Entre les novetats d’enguany de les estacions de muntanya d’FGC destaca la
remodelació i adequació de la històrica pista Barcelona a La Molina i Boí Taüll
estrena dos nous traçats amb la pista Regalèssia i Carreretes.

●

Boí Taüll serà la seu dels campionats del món d’esquí de muntanya a Boí Taüll
del 27 de febrer al 5 de març de 2023.

●

Les estacions han reforçat les activitats de lleure als Parcs Lúdics, les
activitats de natura i l’oferta d’esdeveniments de Nadal, de manera especial a
Vall de Núria.

El Pirineu català es dibuixa com l’escenari perfecte on gaudir de la neu, ple d’activitats a l’aire lliure,
i experiències úniques on la natura, el paisatge, l’esport, l’aventura i el territori en són els
protagonistes. Per això, un any més, s’han presentat les novetats de la temporada d’hivern 20222023 de les estacions de muntanya gestionades per FGC: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot,
Port Ainé i Boí Taüll.
Durant l’acte de presentació de la temporada d’hivern d’FGC, presidit pel conseller de Territori, Juli
Fernàndez, la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, ha explicat
la voluntat de garantir una oferta turística molt atractiva en temps de reptes globals com els que
vivim actualment. Reforçant l’activitat de les sis estacions d'acord amb els quatre pilars que
fonamenten la seva activitat; el territori i els parcs naturals, la transformació digital a les estacions,
l’esport de competició i l’activitat saludable i el compromís amb el medi ambient. D’altra banda, Toni
Sanmartí, director d’FGC Turisme, ha concretat les activitats més destacables que presenten les
diferents estacions d’esquí i muntanya aquesta temporada d’hivern.
Les principals novetats a les estacions de muntanya
Una de les novetats principals d’aquesta temporada d’hivern 2022-2023 és la remodelació i
adequació de la mítica pista Barcelona a La Molina. La Barcelona és un traçat negre de 4,75
quilòmetres de longitud amb un desnivell de 859 metres i un 66% de pendent màxim. La recuperació
de la pista ha passat pel condicionament del terreny, la col·locació de 73 innivadors per garantir la
producció de neu, la instal·lació d’ancoratges per a màquines i paravents. Amb tota això, la pista
permet obrir una bona part de la Tosa d’Alp a l’esquí i l’snowboard fet que revalora l’oferta de La
Molina i fent-la més atractiva.
Vall de Núria, ofereix una àmplia oferta turística dirigida a tres principals tipus de públic visitant: les
famílies, els esportistes i els visitants que volen gaudir d’un dia de recer espiritual o descans i
contacte amb la neu. Entre les seves propostes destaca la nova oferta d’activitats per celebrar el
Nadal i gaudir de la il·lusió i la màgia nadalenca en família. Els infants podran gaudir participar en
els contacontes “la marmota a Vall de Núria”, als tallers de Nadal “els tions que volen convertir-se
en desitjos” o veure l’arribada dels Reis d’Orient el 5 de gener. Per al públic adult, destaquen els
passeigs amb màquines de retrac, les sortides nocturnes i de lluna plena amb raquetes de neu.
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Les persones que visitin l’estació d’Espot Esquí podran gaudir de la nova pista de tubbing. Situada
al Parc Lúdic, a la cota 2000 i just al costat de la zona de debutants, compta amb una longitud de
140 metres, una zona d’embarcament, dos peralts i una zona d’arribada amb contrapendent i catifes
per facilitar la frenada.
L’estació de Port Ainé estrena aquesta temporada d’hivern 2022-2023 l’asfaltat de l’aparcament
La Rabasta. L’aparcament, de 9.000 metres quadrats i amb capacitat per a 290 vehicles, compta
amb un vial d’accés de sentit únic de circulació de 6 metres d’amplada que permetrà el flux de les
persones usuàries. A més, l’estació ha instal·lat un mirador astronòmic només 200 metres de
l’Hotel de Port Ainé. S’han substituït l’enllumenat exterior de l’hotel per llums LED, la qual cosa
permet millorar l’observació del cel reduint la contaminació lumínica.
Entre les principals novetats de Boí Taüll, destaca l’asfaltat de l’aparcament principal, que
comptarà amb 730 places delimitades per a turismes, autobusos, autocaravanes, vehicles de
persones amb mobilitat reduïda i vehicles d’emergències. En l'àmbit esportiu, l’estació serà seu
d’una cita internacional d’alt nivell, els Campionats del Món d’Esquí de Muntanya, que tindran lloc
del 27 de febrer al 5 de març de 2023, competició que es converteix en la més important del calendari
internacional de skimo de la temporada. A més, Boí Taüll estrena dues noves pistes: la pista
Regalèssia i la pista Carreretes. La pista Regalèssia és una pista blava que surt del cap de l’Express
i permetrà baixar fàcilment des d’una de les cotes més altes de l’estació. Compta amb una longitud
de 2.200 metres i un desnivell de 363 metres. La cota de sortida és a 2.535 metres i la cota d’arribada
a 2.172. La pista Carreretes és una pista vermella que ampliarà les possibilitats de baixar des del
Cap de Vaques. Disposa d'una longitud de 1.112 metres i un desnivell de 253 metres. La cota de
sortida és a 2.310 metres i la cota d’arribada a 2.170 metres.
Transversalment, i en línia del procés de transformació digital, s’han instal·lat vuit noves màquines
de venda i recollida de forfets i bitllets als punts d’accés a les estacions, sumant fins a 63
màquines entre les sis estacions. Concretament, es disposarà de 33 màquines de recollida de forfets
i bitllets, 25 quioscos de venda automàtica i cinc pantalles d'assistència a la venda. A més, de la
incorporació de cobertura wifi oberta a tot el domini esquiable de les estacions.
Finalment, FCG Turisme estrena el programa de fidelització del Club PiriNeu365. A tots els
usuaris que formin part del Club PiriNeu365 se’ls aplicaran descomptes exclusius a les seves
compres, rebran invitació a activitats i esdeveniments exclusius organitzats a les estacions d’esquí
i muntanya i podran participar en sortejos de material d'esquí i forfets.
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