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Enllaç interactiu

- Les 11 estacions d’esquí lleidatanes han fet un gran esforç per poder gaudir de
l’activitat amb les màximes garanties sanitàries per evitar contagis. A més de les
mesures bàsiques s’afegeixen els protocols dels complexos hivernals per protegir
la salut dels esquiadors i treballadors, com també ho ha fet el sector turístic en
general per a la protecció dels seus clients.
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EL PATRONAT DE TURISME ESPERA QUE LA NOVA
TEMPORADA DE NEU 2020/2021 AL PIRINEU DE LLEIDA
SIGUI LLARGA I SENSE INTERRUPCIONS I SEGURA EN
L’ÀMBIT SANITARI PER ALS TREBALLADORS DEL SECTOR,
CLIENTS I RESIDENTS

T E M P O R A D A

Les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida ofereixen 519 km esquiables, amb 246
pistes d’alpí i nombrosos itineraris de nòrdic, 110.584 passatgers/hora, 80 remuntadors,
més de 159 km de superfície innivada als complexos d’alpí amb 1.492 canons de neu,
141 km de circuits de raquetes, més de 900 monitors i unes 26.000 places d’allotjament,
al marge de les segones residències

- El Pirineu lleidatà continua representant una de les millors ofertes de neu de l’Estat
espanyol, com també a escala internacional, per practicar l’esquí alpí i nòrdic i
gaudir de l’ampli ventall d’activitats complementàries a la neu amb els 11 centres
d’hivern i 133 empreses especialitzades en els esports hivernals.
- La temporada 2019/2020 va tancar un mes abans del previst a causa de la Covid-19,
amb una venda d’1.253.366 forfets, una xifra que representa només un 5,5 %
menys que la de la campanya anterior, que va ser d’1.327.237. Els complexos de
nòrdic van cloure amb un increment en la venda de forfets d’un 2,5 % més que la
campanya 2018/2019.
- Es calcula que l’impacte econòmic directe de les estacions de muntanya sobre el
territori va ser d’uns 209 milions d’euros, dels quals 33,2 milions van procedir de
la venda neta de forfets i altres 175,9, de l’impacte directe de vendes. L’impacte
directe de les estacions de muntanya sobre el territori se situa al voltant dels 5,3
euros per cada euro ingressat pel complex, segons el Llibre Blanc de les Estacions
de Muntanya presentat enguany.
- El 63,30 % dels aficionats que van esquiar a Catalunya i el 26,80 % dels que ho van
fer als complexos del conjunt de l’Estat espanyol van triar la temporada passada les
estacions del Pirineu de Lleida.
- Els centres d’hivern a Lleida generen més de 2.000 llocs de treball directes, entre
personal fix i de temporada. A més, s’estima que hi ha altres 7.500 llocs de treball
induït, per mitjà dels sectors de la restauració i l’hoteleria o d’empreses amb oferta
complementària a l’esquí.
- La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, promociona la temporada
de neu 2020/2021 amb una campanya de comunicació amb el lema “Catalunya
és casa teva” que convida a gaudir de la neu i de les activitats d’esquí al Pirineu
de Lleida. Una acció conjunta amb l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de
Turisme Costa Brava-Girona, Turisme de Barcelona, Torisme Val d’Aran i els socis
de la marca Pirineus.
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esprés de la incertesa que han viscut les estacions d’esquí catalanes a l’inici de campanya
s’ha pogut encetar la temporada 2020/2021 el dilluns 14 de desembre. El sector, que
inicialment tenia previst obrir el dia 9 de desembre, ho va haver d’ajornar per les mesures de
lluita contra la pandèmia. Desprès d’una reunió de l’ACEM amb el Govern català es va acordar
l’inici de l’activitat per al 14 de desembre amb una obertura de temporada que es farà complint
la normativa Covid. Un inici que s’efectua de manera gradual. En una primera fase, es limitarà
la venda de forfets exclusivament on-line i de manera anticipada per evitar les cues de primera
hora a les taquilles de les estacions. L’ACEM ha assegurat que els complexos d’hivern són un
entorn segur, amb espais amplis i a l’aire lliure. També els remuntadors són espais segurs, en
fer trajectes curts i a l’aire lliure i per la pròpia protecció dels esquiadors.
El sector turístic del Pirineu lleidatà espera poder recuperar una certa normalitat de cara
a les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, com també per a la resta de la campanya de neu
2020/2021 després de veure passar en blanc el pont de la Constitució i de la Puríssima a
causa de la Covid-19. En una situació de normalitat aquest pont està considerat com el punt
d’arrencada de la temporada d’esquí. En alguns casos, fins i tot, si les condicions de la neu
són favorables, la data per a l’inici de la temporada s’havia pogut avançar i els aficionats a
l’esquí i la neu ja havien pogut fer les primeres baixades per les pistes al mes de novembre.
Així va succeir la campanya 2019/2020, quan les estacions de nòrdic van poder obrir a
mitjan novembre gràcies a les fortes precipitacions i les d’alpí, mitjançant l’estació de Baqueira
Beret, van encetar la temporada el 23 de novembre. Aquest avanç en l’inici de la campanya
de l’any passat a causa de les fortes nevades feia preveure una magnifica temporada de neu
2019/2020, com així va succeir fins a la irrupció de la Covid-19, que va obligar a aturar
l’activitat de forma brusca el 14 de març de 2020.
Malgrat aquest final imprevist de la temporada 2019/2020, el resultat quant a la venda de
forfets només va representar una disminució d’un 5,5 % per al conjunt de les estacions d’esquí
lleidatanes i fins i tot les de nòrdic van tenir un millor balanç que la campanya anterior. Els
ingressos per la venda de forfets també van ser superiors als de la temporada precedent. En
total, els ingressos per la venda de forfets del conjunt dels complexos hivernals va ser de 33,2
milions d’euros, cosa que representa un 2 % més que la temporada anterior.
No obstant això, el tancament un mes abans del previst per la Covid-19 va afectar de manera
directa, amb una disminució dels ingressos a tot el sector turístic vinculat a la neu i al Pirineu
com també al conjunt del sector de la demarcació, i no es van poder assolir els objectius
previstos a l’inici de campanya d’arribar als 1.350.000 forfets. La temporada es va tancar amb
1.253.366 forfets venuts, cosa que representa un 5,5 % menys que la campanya 2018/2019,
quan se’n van vendre 1.327.237.
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A la millora de les instal·lacions cal afegir l’esforç esmerçat per poder iniciar la temporada
amb les màximes garanties sanitàries. A més de les mesures bàsiques (ús de mascareta,
distància de seguretat i higiene de les mans) les estacions d’esquí han desenvolupat plans per
facilitar que les persones puguin mantenir la distància adequada a zones com les d’accés,
cues als remuntadors, classes d’esquí i snowboard, lloguer de material, espais per a empleats i
establiments de menjar i beguda, i pel que fa a la neteja i desinfecció, estan adoptant rutines a
totes les àrees, incloses zones d’alt contacte com ara lavabos, restaurants, menjadors, taquilles
i botigues de lloguer.
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Les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida afronten la nova temporada amb tots els
equipaments a punt, i la major part dels complexos presenten uns bons gruixos i qualitat de
neu a causa de les intenses nevades d’aquesta primera quinzena de desembre. Malgrat que la
pandèmia ha frenat algunes grans inversions, tots aquests centres hivernals han portat a terme
durant l’any una millora de les instal·lacions i dels serveis, després d’haver invertit en obres
relacionades amb el manteniment de les infraestructures i la renovació d’equipaments per un
import d’uns 11 milions d’euros.

T E M P O R A D A

Nova temporada amb tots els equipaments i protocols sanitaris a punt

Quant als remuntadors, suposen un risc mínim, ja que –a més de l’ús obligatori de mascareta–
fan trajectes a l’aire lliure, gairebé sempre inferiors a 10 minuts, creen un flux d’aire direccional
cap enrere constant i les distàncies entre cadires o perxes són de 15 metres o superiors. A més,
s’utilitzaran a la màxima capacitat i a la màxima velocitat, per assolir el mínim temps d’espera
a la cua. Només en el cas de remuntadors com el telecabina de Baqueira, en ésser un espai
tancat, però ventilat, tindran un aforament limitat a un màxim de 6 persones per unitat.
Algunes estacions promouen també la reserva i compra de forfets per Internet per evitar
que els esquiadors passin per taquilla i hi hagi contacte físic, a més de la creació de sistemes
d’accés sense contacte (codis QR).
Les estacions d’esquí nòrdic lleidatanes, agrupades sota la marca Tot Nòrdic, preveuen una
bona temporada si no hi ha nous confinaments perimetrals, ja que les característiques d’aquest
tipus de disciplina, amb un alt percentatge de turisme de proximitat i escassament propens a
aglomeracions, aporta una gran seguretat en l’àmbit sanitari. En definitiva, podem dir que el
sector turístic de la demarcació és segur i que els locals estan adequats i preparats per absorbir
la demanda.
Aquests complexos, que ofereixen més de 130 quilòmetres per a l’esquí de fons i un centenar
d’itineraris marcats per a raquetes, han aprofitat l’estiu per fer tasques de manteniment i de
millora dels circuits tant d’esquí com de raquetes, i han invertit en renovació de material i
millora de la senyalització i condicionament dels edificis de serveis de les estacions.

El Pirineu de Lleida ofereix més de 500 km de pistes
Les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida ofereixen en conjunt per a aquesta temporada
2020/2021 un total de 519 km d’esquí, distribuïts en un total de 246 pistes a les estacions
d’alpí i nombrosos circuits als complexos de nòrdic, i més de 4.500 hectàrees esquiables amb
una capacitat per transportar 110.584 viatgers/hora, per mitjà de 80 remuntadors. Aquesta
superfície esquiable continua situant el Pirineu de Lleida com una de les destinacions més
importants del conjunt de l’Estat espanyol, com també a escala internacional, per practicar
l’esquí alpí i el nòrdic i gaudir de l’ampli ventall d’activitats complementàries a la neu.
Entre els 11 centres d’hivern del Pirineu de Lleida hi treballen més de 2.000 persones, entre
personal fix i de temporada, de les quals més de 900 són monitors de les diferents escoles
d’esquí, i s’ofereixen més de 26.000 places d’allotjament turístic reglat a les proximitats de les
diverses estacions, al marge de les segones residències.
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11 milions d’inversió la temporada 2020/2021
Malgrat que, com ja s’ha dit, la pandèmia ha frenat algunes grans inversions, tots els centres
hivernals han portat a terme durant l’any una millora de les instal·lacions i dels serveis, i
la renovació d’equipaments per un import d’uns 11 milions d’euros. Una part d’aquestes
inversions ha anat adreçada a millorar la capacitat per produir neu, fins a totalitzar per a
aquesta temporada un nombre de 1.492 canons de neu produïda que asseguren la innivació
en el 45 % de la superfície esquiable a les estacions d’alpí, amb més de 142 km de pistes
innivades, i en algunes de nòrdic. El nombre de canons de neu s’ha incrementat enguany en
16 respecte a la temporada anterior i també s’han renovat molts dels existents, els quals s’han
substituït per altres d’última generació, que tenen un menor consum d’energia i un millor
rendiment de producció de neu.

Inversions de les darreres 10 temporades
Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida acumulen una inversió de 99,4 milions d’euros en
les darreres 10 temporades, tal com es recull en la relació següent:
Temporada 2011/2012:
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milions d’euros

Temporada 2012/2013:

3,7 milions d’euros

Temporada 2013/2014:

3,9 milions d’euros

Temporada 2014/ 2015:

12,5 milions d’euros

Temporada 2015/ 2016:

8,1 milions d’euros

Temporada 2016/ 2017:

8,7 milions d’euros

Temporada 2017/2018:

13,25 milions d’euros

Temporada 2018/2019:

11,25 milions d’euros

Temporada 2019/2020:

20 milions d’euros

Temporada 2020/2021:

11 milions d’euros

Total:

99,4 milions d’euros

11 estacions d’esquí i 133 empreses amb oferta especialitzada
El Pirineu lleidatà continua representant una de les millors ofertes de neu de l’Estat espanyol,
amb els 11 centres d’hivern i una oferta complementària a la neu integrada per 133 empreses
especialitzades en els esports d’hivern que faran que el visitant pugui gaudir de la neu i la natura
en llibertat i amb les millors garanties. A aquesta gran oferta d’esquí i d’activitats a l’entorn
de la neu s’hi ha d’afegir una àmplia oferta d’allotjaments, que sumen unes 26.000 places
entre hotels, cases de turisme rural, apartaments turístics i places de càmping (principalment
bungalous en aquesta època de l’any), al marge de les segones residències.

El Pirineu de Lleida atreu el 63,3 % dels esquiadors de Catalunya i el 26,8 de tot
l’Estat espanyol
La venda de forfets la temporada 2019/2020 en el conjunt de les estacions de l’Estat espanyol
es va tancar amb 4,67 milions, dels quals 2,038 milions van correspondre als esquiadors que
van passar per les estacions catalanes i d’aquests, 1,253 milions ho van fer a les del Pirineu
de Lleida. D’acord amb aquests resultats, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el
Solsonès, l’Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana, que acullen els 11 centres nivals del Pirineu de
Lleida, van atreure el 63,30 % dels esquiadors de Catalunya, com també el 26,8 % del nombre
d’esquiadors que van practicar l’esport blanc als complexos hivernals del conjunt de l’Estat
espanyol.
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Els 11 centres d’hivern del Pirineu de Lleida generen més de 2.000 llocs de treball directes,
entre personal fix i de temporada, dels quals més de 900 són de monitors d’esquí, segons
les estimacions fetes pel Patronat de Turisme. En aquesta xifra s’inclouen tots els treballadors
del conjunt dels complexos d’hivern lleidatans en tasques destinades als serveis a pistes,
remuntadors, taquilles, monitors, botigues i el personal contractat també als establiments de
restauració, com ara cafeteries, refugis i establiments d’hoteleria vinculats directament amb les
estacions d’esquí. A més d’aquests llocs de treball d’ocupació directa als complexos hivernals,
s’estima que hi ha altres 7.500 llocs de treball induït, ja sigui per mitjà dels sectors de la
restauració i l’hoteleria o d’empreses amb oferta complementària a l’esquí.

Pirineu de Lleida, referent de l’esquí
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El Llibre Blanc estima que l’activitat del conjunt de les estacions d’esquí de Catalunya genera
un total de 3.100 llocs de treball anuals.

D E

A més del VAB generat, l’activitat de les estacions d’esquí de muntanya contribueix a la
creació de nombrosos llocs de treball directes, indirectes i induïts.

T E M P O R A D A

Més de 2.000 llocs de treball directes

El Pirineu de Lleida reuneix totes les condicions necessàries per oferir la millor estada i les
millors condicions als aficionats a l’esport de l’esquí, com també a tots aquells qui cerquen
gaudir durant l’hivern de la natura i de les activitats diverses a la neu i als paisatges nevats.
L’estació de Baqueira Beret, enclavada a la Val d’Aran, continua sent el complex amb el domini
esquiable més gran de l’Estat espanyol, amb 2.273 hectàrees. La infraestructura hivernal té la
major capacitat d’esquiadors –permet acollir-ne uns 18.567 de manera simultània i 61.024
per hora– i ofereix una gamma amplíssima de serveis. L’estació d’esquí de Baqueira Beret és
sens dubte una de les més ben valorades de tot l’Estat gràcies als quilòmetres de pistes, l’estat
de les instal·lacions i la cura amb els detalls. Baqueira Beret és, juntament amb els complexos
de St. Moritz i Zermatt, dels Alps suïssos, una de les destinacions turístiques d’hivern de gamma
alta més importants del sud d’Europa.
Els professionals del sector i els esquiadors/snowboaders han escollit l’estació de Boí Taüll
(Alta Ribagorça), per tercer any consecutiu, com la millor estació d’esquí de l’Estat, en l’edició
2020 del premis World Ski Awards. Aquests guardons, que s’entreguen a estacions d’esquí
i hotels, els promou l’organització internacional World Travel Awards, que, des del 1993,
organitza aquest i altres lliuraments de premis a l’excel·lència en el sector del turisme. L’elecció
de les estacions guardonades es fa mitjançant una votació popular que es promou entre els
aficionats a l’esquí i els professionals del sector turístic dels viatges de neu. En l’apartat d’hotels
han estat premiats el RafaelHoteles By La Pleta i el Melià Royal Tanau, tots dos de la Val d’Aran.
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L’estació de Boí Taüll disposa de la cota més alta d’esquí del Pirineu català, a Puig Falcó
(2.751 metres), i d’una superfície esquiable de 550 hectàrees. També ofereix un ampli ventall
de possibilitats d’oci, cultura i esports que permet combinar la qualitat de les seves pistes i
instal·lacions, amb la seva situació privilegiada, amb un gran nombre d’activitats, entre les
quals destaquen les visites culturals al conjunt de les esglésies romàniques de la Vall de Boí,
declarades Patrimoni de la Humanitat l’any 2000 per la UNESCO, o les excursions al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, entre moltes altres.
Altres estacions d’esquí alpí del Pirineu de Lleida es troben a la comarca del Pallars Sobirà,
com Espot Esquí, amb 475 hectàrees, situada a l’entrada natural al Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici; Port Ainé, amb 305 hectàrees, i l’estació mixta de Tavascan, que
disposa d’una superfície esquiable de 5 hectàrees.
L’estació de Port Ainé va ser elegida l’any 2019 pel diari britànic The Guardian com la millor
estació petita d’Europa. El rotatiu va valorar les 22 pistes repartides pels 58 km de recorregut
i el fet de poder gaudir d’una àmplia superfície esquiable amb poca gent. També va apreciar
la proporció preu/qualitat que ofereixen els serveis de l’estació i el bon tracte i l’amabilitat de
la gent.
Per la seva banda, l’estació d’Espot Esquí ha estat reconeguda als Premis Starlight 2020 per
les activitats de divulgació del cel nocturn que porta a terme. En aquesta mateixa edició també
s’ha premiat el Parc Astronòmic Montsec (PAM)-Centre d’Observació de l’Univers (COU), en
la categoria d’Educació i Difusió de l’astronomia i el cel fosc. Els dos equipaments turístics de
FGC són els únics de Catalunya que han estat reconeguts gràcies a la seva tasca constant en
la divulgació de l’astronomia.
Espot Esquí i Port Ainé ostenten el distintiu de Destinació de Turisme Familiar, segell que
atorga l’Agència Catalana de Turisme als municipis que són especialment sensibles a aquest
segment de la demanda. Per la seva banda, l’estació de Port del Comte, al Solsonès, ofereix la
zona de debutants més gran dels Pirineus.
També els practicants de l’esquí nòrdic tenen a les comarques del Pirineu lleidatà una
amplíssima oferta en unes instal·lacions envoltades d’espais naturals protegits de gran bellesa.
De fet, Lleida és la demarcació de l’Estat espanyol amb més nombre d’estacions d’aquesta
modalitat i amb el major espai esquiable gràcies al circuit de Pollineres, que permet la connexió
dels centres de Lles de Cerdanya i Aransa i proporciona una xarxa de 68 km de pistes.
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La neu, el motor del territori pirinenc
El turisme d’esquí s’ha convertit en un dels principals recursos i atractius turístics de les comarques
del Pirineu de Lleida. La potència assolida per la “indústria” de l’esquí i de tota l’activitat que
es genera al voltant de l’oferta de neu al Pirineu de Lleida ha suposat que aquest sector s’hagi
transformat en un dels principals motors econòmics i laborals de bona part dels municipis i les
comarques del Pirineu.
Capacitat de dinamisme de les economies territorials, que enforteixen encara més el seu impacte
indirecte sobre altres sectors econòmics (industrials, construcció, comerç i serveis públics i privats).
En definitiva, es pot afirmar que poques empreses situades en l’àmbit de la muntanya influeixen
d’una manera tan notòria en el creixement econòmic i en la transformació territorial de les zones de
muntanya com ho fan les estacions d’esquí.
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L’oferta d’esquí alpí i nòrdic de Lleida té el seu complement perfecte en les propostes d’activitats
ludicoesportives i d’après-ski que proliferen per tot el territori, amb 133 empreses que ofereixen
una gran varietat d’activitats com sortides amb raquetes, les excursions i passejades amb trineus
tirats per gossos, motos de neu, les excursions a cavall o a peu, els quads, l’heliesquí i els vols
panoràmics amb helicòpter, per esmentar-ne només algunes.

T E M P O R A D A

Les instal·lacions de nòrdic són Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa
i Virós-Vallferrera. Baqueira Beret i Tavascan ofereixen les dues modalitats.

La seva significació és mesurable tant en la renda per càpita dels habitants que resideixen en
comarques amb estacions d’esquí com en la repercussió que el PIB turístic representa per a les
comarques amb centres d’hivern. En algunes contrades o valls del Pirineu, l’activitat econòmica està
vinculada gairebé en forma de monopoli a l’activitat turística i de manera prioritària a la temporada
de neu a l’hivern. La seva importància també és mesurable des del punt de vista del nombre de llocs
de treball que genera de forma directa i de manera indirecta.

Oferta complementaria per gaudir de la neu
Pel que fa a l’oferta complementària, a les comarques del Pirineu de Lleida hi ha una oferta per
a aquesta temporada de 133 empreses especialitzades en esports d’hivern i escoles d’esquí, 8 més
que la temporada anterior. Totes elles brinden una gran varietat d’activitats per poder gaudir
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de la neu i de la natura en llibertat i amb les millors garanties. Entre les diferents activitats que
es proposen destaquen els cursos d’esquí alpí, nòrdic i telemark que imparteixen les diferents
escoles d’esquí, el patinatge sobre gel, trineus arrossegats per gossos, raquetes de neu, surf
de neu, splitboard, heliesquí, escalada en gel, esquí de muntanya, motos de neu i diferents
excursions per gaudir de la neu i de la natura. Els monitors d’esquí que formen part d’aquest
col·lectiu d’empreses amb oferta complementària han estat comptabilitzats entre els més de
2.000 llocs de treball directe que generen les estacions d’hivern. La resta d’activitats no s’han
recollit en l’esmentat càlcul.
A més, els complexos hivernals proposen nombroses activitats relacionades amb el turisme
familiar, que inclouen classes especials d’esquí per als més petits, parcs infantils a les pistes,
parcs lúdics i d’aventura per a totes les edats o activitats de divulgació de l’espai natural de
l’entorn de les estacions.
El patrimoni natural és un dels actius més importants de la zona i les visites i itineraris pel Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic parc nacional de Catalunya, el Parc
Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró són activitats més que recomanables.
Sense oblidar la sorprenent riquesa cultural del Pirineu lleidatà, començant pels monuments
romànics de l’Aran, el Pallars Sobirà, sobretot la Vall de Boí –el conjunt d’esglésies va ser declarat
Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO– i acabant per la cultura gastronòmica,
basada en productes de la terra de gran qualitat com la carn, els embotits, el formatge, la fruita
i les hortalisses, l’oli d’oliva, el vi o els licors artesanals.
La riquesa gastronòmica es pot constatar en les nombroses manifestacions (jornades, mostres,
fires, etc.) que proliferen per tot el territori al llarg de l’any, i també a l’hivern.

El Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya
El mes de juliol del 2020 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presentar el
Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya de Catalunya. És el resultat d’un procés participatiu
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El document planteja 10 eixos estratègics i 26 propostes concretes que van des de la
promoció econòmica fins a un nou marc normatiu, passant per la promoció de la Candidatura
Pirineus-Barcelona als Jocs Olímpics d’Hivern 2030, i impulsa inversions per donar suport a les
estacions per abordar la reactivació econòmica.
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El Llibre Blanc és un compendi sòlid sobre la situació de les estacions de muntanya del
conjunt de Catalunya. S’hi analitza la distribució, el funcionament, les xifres econòmiques i
demogràfiques i la influència que tenen en el territori. Les estacions generen i distribueixen
riquesa, connecten persones i territoris, proporcionen oportunitats laborals i projectes de vida
en els territoris que les acullen, capaciten professionalment, eduquen en valors, ajuden a
preservar l’entorn natural i obren la finestra d’una nova dimensió en la promoció internacional
de Catalunya com a país del segle XXI, explica el conseller en la presentació del llibre.

T E M P O R A D A

ampli que ha comptat amb la implicació activa de la Generalitat de Catalunya, les mateixes
estacions de muntanya, les entitats i associacions sectorials i les administracions locals
implicades. Promogut per la Taula, el Llibre Blanc determina que les estacions de muntanya
són elements clau per al desenvolupament econòmic, social i mediambiental de les comarques
de muntanya, generadores de llocs de treball i oportunitats, de connectivitat i de promoció
dels Pirineus i el conjunt del país. Sempre mantenint l’aposta del Govern per la col·laboració
público-privada en la gestió d’estacions de muntanya.

El Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya dona una imatge del sector de la neu amb un
detall poc vist fins ara de les 10 estacions d’esquí alpí que hi ha a Catalunya, amb una oferta
de 466 km de domini esquiable, i 7 de nòrdic amb 205 km de pistes, segons comenta també en
la seva presentació Aureli Bisbe, president de l’ACEM. Del conjunt de les 17 estacions d’esquí
que hi ha al conjunt de Catalunya, val a dir que 11 pertanyen al Pirineu de Lleida: 6 són d’esquí
alpí (Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot, Port Ainé, Port del Comte i Tavascan), amb 352 km de
domini esquiable (el 75 % del domini esquiable de Catalunya), i set, de nòrdic (Aransa, Lles
de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i Virós-Vallferrera), amb 167 km de pistes
(el 86 % del conjunt de Catalunya). Tavascan i Baqueira Beret ofereixen les dues disciplines.

Penetració de l’esquí a la població catalana
El Llibre Blanc determina que un 11,1 % de la població de 15 o més anys resident a Catalunya
esquia habitualment. Això representa un total de 711.994 esquiadors habituals. Prenent com a
referència la temporada 2018/2019, el 63,7 % dels esquiadors practiquen únicament l’esquí
de pista, el 12,7 % només snowboard i el 3,6 % només esquí nòrdic. Tot i així, diu l’estudi, el
nombre de persones que han practicat més d’una modalitat en la mateixa temporada representa
un 11,3 % dels esquiadors habituals que han combinat l’esqui de pista amb el snowboard i un
6,4 %, amb l’esquí nòrdic.

Pe rcentatge d’ esquiadors habituals

Nombre d’ esquiadors habituals per tipus
d’esquí practicat en la temporada 2018/2019

11,1%

Pista

712.000 esquiadors habituals

Esquiadors habituals

60,9%

28%

63,7%
11,3%

6,4%

1,6%

Esquiadors ocasionals
No esquiadors

Snowboard

12,7%

0,7%

Nòrdic

3,6%

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquestes, extreta del Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya

11

2 0 2 0 / 2 1

Quant a la procedència dels esquiadors catalans, el resultat de l’estudi del mercat català
situa en un 39,1 % la població de més de 15 anys o més que ha esquiat algun cop i en el 60,9
% la que no ha esquiat mai. D’altra banda, determina que el 57,7 % dels esquiadors d’alpí
i el 80,2 % dels de nòrdic residents a Catalunya trien una estació catalana com a destinació
habitual. La zona més freqüentada per practicar esquí alpí de fora de Catalunya és Andorra
(29,1 %) i per a l’esquí nòrdic, el Pirineu francès (12,3 %).
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Procedència dels esquiadors catalans
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Regions més habituals entre
els esquiadors d’alpí catalans

1,3%

1,1%

29,1%

Catalunya
Pirineu francès
Pirineu aragonès

57,7%
2,7%

Andorra
Alps
Altres

8,1%

Regions més habituals entre
els esquiadors de nòrdic cat alan s

5,3%

2,2%

12,3%

Catalunya
Pirineu francès

80,2%

Pirineu aragonès
Altres

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquestes, extreta del Llibre Blanc de les Estacions de Muntanya

Impacte econòmic
Per tal d’estimar l’impacte econòmic i social de les estacions d’esquí sobre el territori on estan
ubicades, es diferencia entre el Valor Afegit Brut (VAB) generat per la mateixa estació i aquell
generat pels esquiadors a través de la seva despesa en altres serveis de l’àrea d’influència de
l’estació.
L’impacte directe de les estacions de muntanya sobre el territori se situa al voltant dels 5,3
euros per cada euro ingressat pel complex. D’acord amb aquesta estimació la temporada
2019/2020 l’impacte econòmic directe de les estacions del Pirineu de Lleida va ser de 209
milions d’euros, dels quals 33,2 milions van procedir de la venda neta de forfets i altres 175,9,
de l’impacte directe de vendes. A aquesta xifra caldria afegir l’impacte indirecte no estimat.
Es calcula que les activitats econòmiques que formen part dels ingressos de l’anomenat
impacte directe són les procedents de la venda de forfets, les inversions en instal·lacions, les
despeses de manteniment i de gestió, com també les despeses que fan els esquiadors a l’estació
en serveis d’hostaleria, compres, resta d’activitats, transport o bé a la resta d’operadors que
presten serveis relacionats amb l’oferta de neu.
Aquestes xifres són variables a cada temporada d’acord amb la climatologia, el nombre
d’esquiadors, els dies d’obertura, les característiques de la innivació, la política de preus dels
diferents centres d’hivern i les activitats complementàries a la mateixa activitat principal de
l’esquí. D’altra banda, tampoc no és el mateix l’impacte que generen unes estacions d’esquí
respecte a altres per la seva política de preus i també per a aquelles on, per la seva situació, el
turista hi ha de pernoctar, o aquelles altres que tenen un públic variat entre els qui hi pernocten
o només són visitants de dia.
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Quant a la distància física, les estacions d’esquí han desenvolupat plans per facilitar que les
persones puguin mantenir la distància adequada a zones com les d’accés, cues als remuntadors,
classes d’esquí i snowboard, lloguer de materials, espais per a treballadors i establiments de
menjar i beguda, i pel que fa a la neteja i desinfecció, estan adoptant rutines a totes les àrees,
incloses zones d’alt contacte com ara lavabos, restaurants, menjadors, taquilles i botigues de
lloguer.
Cal recordar també que els practicants dels esports blancs es mouen a l’aire lliure, baixant
per les pistes; que les mascaretes facials, a més dels buffs, ulleres, guants i cascos, són peces
estàndard de l’equipament d’esquí o snowboard, i que la pròpia seguretat dels practicants
d’esquí i snowboard requereix que mantinguin una certa distància entre si, factors tots ells que
reforcen els protocols sanitaris.
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Les 11 estacions lleidatanes han fet un gran esforç per poder gaudir de l’activitat amb
les màximes garanties sanitàries per evitar contagis. A més de les mesures bàsiques (ús de
mascareta, distància de seguretat i higiene de les mans) s’afegeixen les mesures dels complexos
hivernals per protegir la salut dels esquiadors.

T E M P O R A D A

EL SECTOR DE L’ESQUÍ LLEIDATÀ HA TREBALLAT PER
GARANTIR A UNA CAMPANYA SENSE RISCOS SANITARIS

Quant als remuntadors, comporten un risc mínim, ja que –a més de l’ús obligatori de
mascareta– fan trajectes a l’aire lliure, gairebé sempre inferiors a 10 minuts, creen un flux
d’aire direccional cap enrere constant i les distàncies entre cadires o perxes són de 15 metres
o superiors. A més, s’utilitzaran a la màxima capacitat i a la màxima velocitat, per assolir el
mínim temps d’espera a la cua.
D’altra banda, les estacions implementaran una política comercial adreçada a garantir la
compensació als compradors de forfets de temporada en cas que no s’hagin pogut amortitzar
per causes degudes a la Covid-19. Per exemple, estacions com Baqueira Beret, o les del Grup
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), preveuen el reemborsament de fins a 15
dies del total del preu del forfet en cas que el comprador resti confinat per contagi o contacte
amb una persona positiva.
Igualment, estacions com la mateixa Baqueira Beret o les de la Generalitat promouen també la
reserva i compra de forfets per Internet, a través d’apps de telefonia mòbil o del web, per evitar
que els esquiadors passin per taquilla i hi hagi contacte físic, com també la creació de sistemes
d’accés sense contacte (codis QR).
Entre les mesures de prevenció contra el coronavirus que aplicarà FGC a les estacions lleidatanes
que gestiona (Port Ainé, Espot Esquí i Boí Taüll) destaquen l’ús obligatori de mascareta a les zones
d’espera i les instal·lacions de transport, com per exemple en els telecadires, i el funcionament
d’aquests darrers a la màxima capacitat i velocitat per reduir el temps d’espera a la cua.
Baqueira Beret, a les zones interiors de restauració, oficines, lloguer de material, etc., ha
adaptat les àrees d’atenció al públic per complir amb les mesures sanitàries de protecció de la
Covid-19.
Els responsables de FGC han decidit no limitar l’aforament dels remuntadors perquè, tal com
assegura un estudi de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM),
són un mitjà de transport totalment segur per les característiques abans esmentades. Aquestes
estacions no limitaran l’aforament a les pistes d’esquí ja que disposen d’entorns prou amplis que
eviten aglomeracions.
Les estacions catalanes d’esquí nòrdic, per la seva banda, no preveuen situacions de risc, ja que
en no haver-hi remuntadors no es produeixen cues i a més els practicants estan molt dispersos.
Això fa preveure que aquest tipus d’instal·lacions tinguin una ocupació igual o superior a la dels
darrers anys.
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ACTIVITAT SEGURA
Les estacions d’esquí ofereixen activitats a l’aire lliure a zones de baix risc per a milions de
persones.

Espai
Les estacions d’esquí catalanes ofereixen 466 kilòmetres de pistes perfectament
tractades i senyalitzades per gaudir de la modalitat que més s’adapta a les
preferències dels nostres clients. Els operadors són experts en la supervisió i
gestió del flux i volum de trànsit a l’aire lliure.

Medi natural
La major part del temps que es passa a una estació d’esquí es passa a l’aire
lliure, baixant per les pistes.

Equipament
Les mascaretes facials, inclosos els bufs, ulleres, guants i cascos són peces
estàndard de l’equipament d’esquí o snowboard.

Responsabilitat compartida per la seguretat
Tant els treballadors de les estacions d’esquí com els clients, han de posar
de la seva part per ajudar a protegir la salut i la seguretat de tots. Seguir els
requisits per mitigar el risc d’infecció entre l’operador de l’estació d’esquí i
el client.

Transaccions sense contacte
Moltes estacions d’esquí han adoptat tecnologies per reduir el contacte
personal entre treballadors i clients. Aquestes inclouen la compra anticipada
on-line de forfets, abonaments, etc. i els sistemes d’accés sense contacte.

Plans d’actuació
Les estacions d’esquí han verificat, i en el seu cas modificat, els seus plans
operatius departamentals generals i indivi-duals per: complir la normativa;
mantenir els requisits de dis-tància de seguretat personal i complir les tasques
de neteja i desinfecció en tot els seus espais.

Comunicació
L’associació i les estacions d’esquí informaran dels plans d’operacions i
requisits als clients abans de la seva arribada a l’estació, emfatitzant en la
responsabilitat compartida de mantenir segures les nostres pistes. Els clients
han de ser conscients de les seves obligacions, inclòs el requisit de portar
una mascareta en els llocs i situacions que s’indiqui. Les estacions d’esquí
també faran servir senyalització in situ per notificar als clients i empleats de
les pràctiques recomanades necessàries per ajudar a aturar la propagació del
virus.

Informes i notificacions
Les estacions d’esquí compliran totes les mesures aprovades per les autoritats
competents i seguiran els protocols existents si han d’informar d’un cas positiu
de COVID-19 a la seva estació.
Informació facilitada per l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya l’ACEM

14

Neteja i desinfecció
Les estacions d’esquí adoptaran rutines de neteja i desin-fecció per a totes les
àrees, incloses zones d’alt contacte, com ara lavabos, restaurants, menjadors,
taquilles i botigues de lloguer. Tots els productes de neteja utilitzats compliran
les directrius de la conselleria de Salut i CDC sobre agents eficaços contra la
COVID-19.
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Les estacions d’esquí desenvoluparan plans per facilitar que les persones
puguin mantenir la distància adequada. Això inclou, entre d’altres, les següents
zones: cues d’accés, cues dels remuntadors, classes d’esquí i snowboard,
lloguer de materials, espais per a empleats i establiments de menjar i beguda.
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Distància de seguretat
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La mascareta és obligatòria a tots els remuntadors.
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Mascareta

Seguretat a les pistes
La seguretat de l’esquí i el snowboard requereix que els practicants es
respectin mútuament i es donin espai entre ells i altres usuaris. Els esquiadors
i snowboarders segurs han de deixar espai entre altres practicants.

Remuntadors oberts
La majoria dels nostres remuntadors són cadires a l’aire lliure on el client
experimenta un flux constant d’aire fresc i net. Les cabines tancades com
les que hi ha en un telecabina tenen finestres i ventiladors que permeten
l’intercanvi d’aire.

Cues als remuntadors
La longitud dels esquís i les taules de snowboard produeixen de forma natural
un cert distanciament entre les persones. Es dimensionarà l’espai d’espera i
s’organitzaran les cues per tal de que els clients puguin mantenir la distància
de seguretat. La velocitat dels remuntadors serà sempre la màxima possible
d’acord amb les condicions climàtiques i l’afluència.

Trajecte de les cadires
El trajecte mitjà en telecadira és de 7 minuts, considerablement més breu
que la majoria de transports (autobús, metro, tren o avió). Els telecadires es
desplacen a una velocitat d’entre 2,5 i 5 metres per segon en funció del tipus
de vehicle, amb una distància entre ells d’entre 15 i 30 metres.

Desembarcament dels remuntadors
Les normes de seguretat estàndard de les estacions d’esquí exigeixen que
els esquiadors abandonin ràpidament la zona de desembarcament dels
remuntadors un cop n’hagin baixat. Ja allunyats de la cadira, esquiadors i
snowboarders disposen d’amplis espais oberts on practicar el seu esport.
Informació facilitada per l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya l’ACEM
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Principals novetats dels centres hivernals del Pirineu de Lleida per a la temporada
2020/2021
Els complexos d’esquí del Pirineu de Lleida afronten la nova temporada amb una millora de les
instal·lacions i dels serveis, després d’haver invertit en obres relacionades amb el manteniment
de les infraestructures i la renovació d’equipaments. Enguany, tanmateix, la pandèmia ha frenat
algunes inversions en equipaments, inversions que en part s’han redirigit a garantir la seguretat
sanitària de treballadors i clients.
Baqueira Beret disposarà d’una nova bassa d’aigua, alimentada pel riu Forcalh, que dotarà
l’estació de més capacitat per fornir de neu artificial el sector de Beret. Seran uns 200.000
metres cúbics d’aigua més per garantir la neu al llarg de tota la temporada.
El complex de la Val d’Aran i Valls d’Àneu, que disposa de 115 pistes, 167 quilòmetres
esquiables i 36 remuntadors, ha fet la posada a punt de les instal·lacions per a la temporada
d’hivern 2020/2021 tant amb els habituals treballs en pistes com en els establiments interiors,
per tal que l’estació sigui segura per a clients i treballadors en l’àmbit sanitari
Per oferir la màxima seguretat i rapidesa en els tràmits dels forfets s’ha millorat l’app mòbil
i s’ha fet un pas important en la digitalització dels tràmits integrant el BaqueiraPASS i també
s’introdueix un forfet recarregable que permetrà de manera fàcil i còmoda la recàrrega online
dels dies d’esquí, la qual cosa evitarà traslladar-se físicament a les taquilles cada vegada que
es puja a pistes.
Altres treballs efectuats sobre el terreny han estat el manteniment de remuntadors, edificis,
màquines i pistes, que asseguren una obertura de temporada cada vegada més àmplia, ja que
l’objectiu d’aquest hivern, si les condicions meteorològiques acompanyen, és apropar-se el
màxim als 167 km de traçats disponibles al llarg de Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver.
Boí Taüll afronta ara la temporada 2020/2021, la primera dins de l’estructura de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb una ferma aposta per la digitalització. Seguint la
línia de la resta d’estacions de muntanya d’FGC, Boí Taüll incorpora el nou sistema automàtic
d’accés a les instal·lacions a través de màquines Check-in per a la recollida dels forfets.

16

Entre les novetats que presenten les estacions d’esquí de Port Ainé i Espot Esquí, destaquen
d’una banda la instal·lació d’un sistema automàtic d’accés a les instal·lacions, que permetrà
a l’usuari no passar per taquilles. D’aquesta manera accediran ràpidament a pistes. També
s’han habilitat pantalles LED als municipis de Rialp i Espot, respectivament, per informar els
usuaris en directe abans d’arribar a pistes amb dades en temps real de l’estat de l’estació, i
s’han instal·lat noves càmeres web panoràmiques livecam 360° que permeten veure les pistes
en directe. També han incorporat un photopoint perquè l’usuari s’emporti a casa un record
d’una jornada de neu.
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Un dels atractius de Boí Taüll són els excel·lents forapistes de què disposa per practicar esquí
de muntanya en zones properes a l’estació, amb cims superiors als 2.500 metres. També ha
invertit un any més en la millora i l’adequació dels equipaments de l’estació (remuntadors,
maquinària de pistes, vehicles de neu i neu artificial). El complex de Boí Taüll ha passat a
formar partdel Grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el qual invertirà en els
pròxims deu anys 13,5 milions d’euros per renovar instal·lacions elèctriques, telecadires, neu
artificial i aparcaments (no és previst que creixi el domini esquiable).
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També presenta nous sistemes de venda anticipada on-line, ja sigui per a lloguer de material,
forfets o serveis de restauració, que es podran validar amb el servei automatitzat d’accés a les
explotacions. Presenta a més un nou sistema de comandes per a la restauració a través del
mòbil, que permet efectuar reserves sense necessitat de fer cues i, una vegada la comanda està
tramitada, es recull al punt de recollida. S’han fet millores al pàrquing inferior, condicionant la
zona d’estacionament de vehicles amb el pavimentat parcial de l’aparcament de baix, i s’ha
incorporat maquinària de neteja de neu a les zones comunes.

Totes dues estacions han aplicat polítiques mediambientals basades a minimitzar la impressió
de fullets i mapes de pistes, reduir al màxim els envasos amb suports més ecològics i millorar el
procés de recollida selectiva. En aquesta línia, els dos complexos aposten per fomentar bones
praxis mediambientals per mitjà de l’educació amb professionals del sector fent tota mena
d’activitats per a tots els públics.
A més a més l’estació d’Espot Esquí ha adquirit una nova màquina trepitjaneu i una moto de
neu que garanteixen la preparació dels traçats i la seguretat dels esquiadors a pistes.
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Enguany Port del Comte ha centrat els seus esforços en assegurar les condicions per a l’esquí
i poder obrir amb les màximes garanties per a tots els usuaris per tal d’evitar contagis i garantir
el poder gaudir de la muntanya en aspectes com l’equipament dels esquiadors i la seguretat a
les pistes, tenint present que la major part del temps que es passa en una estació d’esquí és a
l’aire lliure baixant per les pistes.
D’altra banda, Port del Comte segueix apostant per energies netes i renovables i per disminuir
el consum d’energia amb l’ampliació del nombre de canons de neu artificial de baix consum i
millor eficiència amb l’adquisició de 8 nous canons de baixa pressió i d’última generació, que
permeten disminuir el consum d’energia amb un resultat òptim. En aquest sentit aposten per
un futur més sostenible consumint només energia produïda en la seva totalitat a partir de fonts
d’energia renovables (hidràulica i solar). Energia 100% verda! I potenciant l’estalvi d’aigua a
través de sistemes de recuperació de l’aigua del desglaç i de la pluja per a generació de neu
produïda.
Per la seva banda, l’estació de Tavascan presenta com a novetats la instal·lació del forfet
electrònic mans lliures i l’ampliació de la producció de neu amb l’adquisició d’un nou innivador
de baixa pressió d’última generació. També ha construït i adequat una sala polivalent per
generar nous espais i ha millorat els accessos al refugi Pleta del Prat. Finalment ha adaptat els
espais amb les mesures per a la no propagació de la Covid-19 i senyalització especial dels
protocols a seguir.

Esquí nòrdic
Els practicants de l’esquí nòrdic poden tornar a gaudir un any més dels paisatges, la
tranquil·litat i l’ambient familiar d’unes instal·lacions envoltades d’espais naturals de gran
bellesa, amb el valor afegit que les característiques d’aquest tipus de disciplina aporten una
gran seguretat en l’àmbit sanitari. En aquest sentit, les estacions d’esquí nòrdic confien en
atreure el turisme de proximitat que vol fer esport sense grans aglomeracions.
Les estacions d’Aransa, Lles de Cerdanya, Tavascan, Baqueira Beret, Sant Joan de l’Erm,
Tuixent-la Vansa i Virós-Vallferrera ofereixen més de 130 quilòmetres per a l’esquí de fons i un
centenar d’itineraris marcats per a raquetes. Els complexos exclusivament de nòrdic, agrupats
sota la marca Tot Nòrdic.
Les estacions de nòrdic, han aprofitat l’estiu per fer tasques de manteniment i de millora dels
circuits tant d’esquí com de raquetes. També han invertit en renovació de material i millora de
la senyalització i condicionament dels edificis de serveis.
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de neu i de visitants que anava tenint durant els mesos d’hivern es va interrompre de manera
precipitada el 14 de març de 2020 amb l’arribada de la Covid-19.
Les 11 estacions d’esquí del Pirineu lleidatà van tancar la temporada 2019/2020 amb
1.253.366 forfets venuts, una xifra que representa només un 5,5 % menys que la de la campanya
anterior, que va ser d’1.327.237. Fins i tot es complexos de nòrdic van cloure la temporada
amb un increment en la venda de forfets d’un 2,5 % més que la campanya 2018/2019.
A conseqüència del tancament precipitat a causa de la Covid-19, la temporada 2019/2020
va resultar una de les més curtes de la història, amb només 112 dies d’esquí per a les estacions
d’alpí i 119 per a les de nòrdic (Baqueira Beret va encetar la campanya d’alpí el 23 de
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tots els temps fins a dia d’avui. L’optimisme amb què es va encetar la campanya i el bon ritme

D E

La temporada d’esquí 2019/2020 passarà a la història com una de les més atípiques de

T E M P O R A D A

LES ESTACIONS D’ESQUÍ DEL PIRINEU DE LLEIDA VAN TANCAR LA TEMPORADA
2019/2020 UN MES ABANS DEL PREVIST PER LA COVID-19 I AMB 1.253.366
FORFETS VENUTS

novembre i la de nòrdic una setmana abans). En canvi, els resultats van ser relativament bons
malgrat aquest tancament un mes abans del previst i sense poder comptar amb activitat de
Setmana Santa, que sempre acaba posant un bon colofó de final de temporada.
La campanya 2019/2020 estava resultant excel·lent, tal com s’havia previst a l‘inici i amb
l’objectiu de poder assolir els 1.350.000 forfets, cosa que hauria representat el millor resultat
dels darrers 13 anys. En canvi, el tancament precipitat i obligatori de les pistes va acabar
desdibuixant el balanç final.
L’alt nombre de forfets venuts i l’alt grau d’ocupació durant els carnavals i, en general, durant
els caps de setmana de febrer –resultat de la climatologia suau i la bona qualitat de la neu–,
juntament amb el bon inici de la temporada pel pont de la Puríssima i la Constitució, i molt
especialment pel període de Nadal, Cap d’Any i Reis, confirmaven que estàvem davant d’una
campanya excel·lent a falta d’un mes per al seu tancament, previst per al 13 d’abril, dilluns de
Pasqua.
A primers de març totes les estacions d’esquí alpí lleidatanes restaven obertes, amb més de
200 pistes obertes i un bon volum de neu (gruixos de 180 a 80 cm), mentre que la gran majoria
de les d’esquí nòrdic només romanien obertes per a usos turístics, com a conseqüència de la
calor registrada al final de febrer i en espera que l’arribada de noves precipitacions pogués
permetre reobrir els circuits d’esquí de fons.
El conjunt de les estacions d’esquí catalanes van tancar la temporada 2019/2020 de forma
abrupta el 14 de març de 2020 a causa de l’evolució de l’epidèmia de la Covid-19. Per culpa
de la ràpida propagació del coronavirus a Catalunya i els riscos potencials per als clients,
treballadors i la resta de la població de les comarques on s’ubiquen aquestes estacions i amb
l’objectiu principal de preservar la salut de tothom, el conjunt d’estacions d’esquí catalanes van
donar per acabada la temporada d’esquí 2019/2020 el dissabte 14 de març de 2020, seguint
les instruccions del Govern de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera la campanya es
va cloure un mes abans del previst.
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LES XIFRES DE FORFETS VENUTS
Relació dels forfets d’esquí alpí i nòrdic venuts des de la temporada 2006/2007 en
el conjunt d’estacions d’esquí del Pirineu de Lleida:

Temp.
Alpí

2007/8

2008/9

1.138.815
14.467

Nórdic

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

1.291.336 1.218.500

1.198.789

1.060.000

1.112.664

1.156.114

37.336

49.916
1.206.030

40.364

38.702

25.559

Total:

1.153.282

1.331.700 1.257.202

1.224.348

1.060.000

1.150.000

Temp.

2014/15

2015/16

2017/18

2018/19

2019/20

1.289.257

1.272.989

1.196.839

58.905

58.837

54.109

56.527

1.270.426 1.284.476

1.348.094

1.327.237

1.253.366

Alpí

1.123.507

Total:

1.241.726 1.225.571

36.493

Nórdic

2016/17

1.160.000

28.700

LES DARRERES 10 TEMPORADES A LLEIDA, CATALUNYA, ESPANYA, ANDORRA I
EUROPA (dies d’esquí (expressats en milers).

Europa

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
191.860 183.428 201.246 190.346 190.384 185.395 188.430 199.73 199.457 170.680

Espanya

5.541

4.506

4.905

4.883

5.076

4.739 5.120

5.8 5.405

4,67

Catalunya

1.956

1.651

1.788

1.975

1.856

1.935 2.095

2.25 2.088

2.038

Lleida

1.224

1.060

1.150

1.206

1.160

1.270 1.284 1.348 1.327

1.253

%Catalunya 62,58% 64,20% 65,98% 61,06% 62,50% 65,63 % 61,29% 60,00% 63,5% 63,3%
%España
Andorra
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22,09% 23,52% 23,45% 24,70% 22,85% 26,80 % 24,13% 23,5% 24,5% 26,8%
2.214

1.994

2.182

2.356

2.345

2.447 2,480

2,51 2.438

2,227

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida promociona la temporada d’hivern
2020/2021 amb una doble campanya. D’una banda, amb una campanya de comunicació
amb el lema “Catalunya és casa teva” que convida a gaudir de la neu i de les activitats d’esquí
al Pirineu de Lleida, i una segona destinada a posar en valor les diferents propostes turístiques
de què el visitant pot gaudir al conjunt de la demarcació durant aquesta època de l’any i que
van més enllà de la mateixa oferta d’esquí i de neu. Aquesta segona campanya, amb el lema
“Lleida, tant i tan a prop. Viu l’hivern”, dona continuïtat a les accions promocionals que el
Patronat de Turisme va fer durant aquest estiu.
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EL PATRONAT DE TURISME PROMOCIONA LA TEMPORADA
D’HIVERN AMB UNA CAMPANYA ESPECÍFICA DE NEU I UNA
SEGONA PER POSAR EN VALOR ELS DIFERENTS PRODUCTES
TURÍSTICS DEL PIRINEU I LES TERRES DE LLEIDA AMB “ARA
LLEIDA, TANT I TAN A PROP”

T E M P O R A D A

Les dues campanyes seran presents a mitjans de premsa, ràdio, televisió, Internet i
publicitat exterior

L’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Turisme de
Barcelona, Torisme Val d’Aran, els socis de la marca Pirineus i el Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida han tornat a unir esforços de cara a la temporada d’hivern per fer una
campanya de promoció conjunta de la temporada de neu als Pirineus catalans, tal com ja va
succeir a l’estiu davant la situació excepcional que vivim com a conseqüència de la Covid-19.
Per aquest motiu els diferents patronats de turisme amb producte de neu i l’Agència Catalana
de Turisme promocionaran aquest hivern el territori amb la campanya “Catalunya és casa
teva”. Posteriorment el Patronat de Turisme farà les seves adaptacions sobre el genèric de la
campanya amb el lema “Gaudeix del Pirineu de Lleida amb els 5 sentits”. En aquest acció
de comunicació les diferents imatges i els missatges de la campanya van adreçats a atreure
visitants al voltant de la neu del Pirineu de Lleida per gaudir de les seves 11 estacions d’esquí.

Gaudeix
del Pirineu de lleida

Sant Joan de l’Erm.
Tot Nòrdic

amb els cinc sentits

aralleida.cat
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D’altra banda, com també va succeir a l’estiu, el Patronat de Turisme impulsarà una segona
campanya de promoció turística per a aquest hivern adreçada al mercat local i català amb
el lema “Ara Lleida, tant i tan a prop. Viu l’hivern”, amb la finalitat de reactivar l’activitat
turística al Pirineu i les Terres de Lleida després dels efectes de la Covid-19 en el sector turístic.
La nova campanya vol transmetre una mirada d’autoestima, de confiança i esperança en les
nostres comarques i activitats i a gaudir del territori en espais oberts. L’objectiu de totes dues
campanyes és poder reactivar l’activitat turística al Pirineu i les Terres de Lleida.
La campanya amb el lema “Ara Lleida, tant i tan a prop” promociona l’oferta turística i
les activitats que el visitant pot fer en aquesta època de l’any al conjunt de les comarques del
Pirineu i les Terres de Lleida vinculades amb la gastronomia, rutes culturals, turisme familiar i
turisme de natura.
D’aquesta manera, les dues accions de comunicació del Patronat de Turisme per a aquest
hivern van destinades d’una banda a promocionar de manera directa l’oferta de neu del Pirineu
de Lleida, el qual disposa d’11 centres d’esquí i 133 empreses especialitzades en esports
d’hivern i escoles d’esquí que brinden una gran varietat d’activitats per poder gaudir de la
neu i de la natura amb oferta complementària. D’altra banda es reforça el posicionament
de les múltiples propostes que el visitant pot trobar durant aquesta època de l’any al conjunt
de les comarques lleidatanes, tant les relacionades amb l’esquí i la neu com altres propostes
turístiques i activitats al conjunt del territori que tenen lloc en aquesta època de l’any.
La campanya “Catalunya és casa teva” va adreçada de manera directa al públic al qual li
agrada practicar l’esquí i els esports d’hivern com també a aquells qui fan escapades de caps
de setmana i gaudeixen d’activitats en contacte amb la natura i l’entorn rural sense esquiar. Per
la seva banda, la campanya del Patronat de Turisme amb el lema “Ara Lleida, tant i tan a prop.
Viu l’hivern” vol estimular la visita al conjunt de la demarcació de Lleida en aquesta època de
l’any, que disposa d’una oferta turística estructurada i potent que proposa múltiples possibilitats
de tipus de viatge.
Totes dues campanyes inclouen una part gràfica per a suports de premsa escrita, revistes i
publicitat exterior. La promoció es reforçarà també en l’àmbit on-line amb presència en un gran
nombre de portals i a més es podrà seguir pels mitjans socials de Facebook, Twitter, Instagram
i YouTube. L’espot de televisió i les falques de ràdio aniran vinculades a la campanya de neu.
La campanya es farà de manera prioritària al mercat de Catalunya i també tindrà presència a
Madrid, la Comunitat Valenciana, el País Basc, Castella i Lleó, Mallorca i en menor mesura a la
resta de l’Estat. També es faran accions puntuals de comunicació adreçades al sud de França.

AUTÈNTICA
DIFERENT
NATURAL

aralleida.cat
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Pirineu
i Terres de
Lleida

amb els cinc sentits

amb els cinc sentits
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Gaudeix
del Pirineu
de lleida

Sant Joan de l’Erm. Tot Nòrdic

Arxiu Patronat Vall de Boí
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Gaudeix
del Pirineu
de lleida
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Mitjans impressos
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aralleida.cat

aralleida.cat

1 pàgina Català

Gaudeix
del Pirineu de lleida

Gaudeix
del Pirineu de lleida

Arxiu Patronat Vall de Boí

amb els cinc sentits

Sant Joan de l’Erm.
Tot Nòrdic

amb els cinc sentits

aralleida.cat

aralleida.cat

1/2 pàgina Català

Gaudeix
del Pirineu de lleida

Gaudeix
del Pirineu de lleida

amb els cinc sentits

aralleida.cat

Sant Joan de l’Erm.
Tot Nòrdic

Arxiu Patronat Vall de Boí

amb els cinc sentits

aralleida.cat

Faldó Català

+ Info:
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DISFRUTA
del PirineO
de lleida

CON LOS CINCO SENTIDOS

CON LOS CINCO SENTIDOS

Sant Joan de l’Erm. Tot Nòrdic

Arxiu Patronat Vall de Boí
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DISFRUTA
del PirineO
de lleida

aralleida.com

aralleida.com

1 pàgina Castellà

disfruta
del Pirineo de lleida

disfruta
del Pirineo de lleida

Sant Joan de l’Erm.
Tot Nòrdic

Arxiu Patronat Vall de Boí

con los cincos sentidos

con los cincos sentidos

aralleida.com

aralleida.com

1/2 pàgina Castellà

DISFRUTA
del PiRINEO de lleida

DISFRUTA
del PiRINEO de lleida

CON LOS CINCO SENTIDOS

aralleida.com

Faldó Castellà

+ Info:
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Sant Joan de l’Erm.
Tot Nòrdic

Arxiu Patronat Vall de Boí

CON LOS CINCO SENTIDOS

aralleida.com
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Televisió

Spot Castellà

Spot Català

Spot Francès

+ Info:
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Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Foto: O. Clavera.

Baqueira Beret. Val d’Aran. Foto: J. Alonso.
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Sant Joan de l’Erm. L’Alt Urgell. Foto: Oscar Rodbag. Arxiu del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
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Mitjans impressos

Canal d’Urgell. Segrià. Foto: O. Clavera.

Les Garrigues. Foto: Iolanda Sebé.
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La Segarra. Foto: O. Clavera.
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EDICIÓ DE LA GUIA “NEU DE LLEIDA”
El Patronat de Turisme ha editat la nova guia d’esquí per a la temporada 2020/2021 amb
el títol “Neu de Lleida”. La publicació recull la informació del conjunt de l’oferta de les 11
estacions d’esquí del Pirineu de Lleida, tant d’alpí com de nòrdic, amb totes les dades sobre
l’àrea esquiable, els preus dels forfets, l’oferta esportiva i els serveis més destacats. La guia
inclou també una fitxa tècnica amb les característiques de cada estació amb els quilòmetres de
pistes, la cota màxima i mínima, el nombre de remuntadors i de canons de neu, els preus, etc.
Enguany com a novetat s’ha implementat la tecnologia de realitat augmentada (RA), on
l’usuari, mitjançant un QR que trobarà a la guia en paper, podrà accedir a una experiència
interactiva amb la visualització del mapa de les pistes en 3D de cada estació. D’altra banda,
s’ha complementat l’experiència amb enllaços interactius de les xarxes socials i webcams de
cada centre hivernal, com també una galeria fotogràfica de l’estació. La guia de neu estarà
disponible en format paper i interactiu.
La guia “Neu de Lleida” inclou una llista de totes les estacions d’esquí i de les 133 empreses
especialitzades en esports d’hivern i escoles d’esquí, que brinden una gran varietat d’activitats
per poder gaudir de la neu i de la natura en llibertat amb les millors garanties. També conté
una llista de les agències de viatges receptives de Lleida que comercialitzen el producte de neu
i formen part del programa d’agències receptives-Ara Lleida.
De la nova guia “Neu de Lleida”, el Patronat de Turisme n’ha editat 6.000 exemplars de la
versió bilingüe en català i castellà i altres 1.000 en l’edició en francès i anglès. Els usuaris que
vulguin consultar el contingut de la guia mitjançant “la microsite d’esquí” ho poden fer al web
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida esqui.aralleida.cat.
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TUIXENT-LA VANSA
BAQUEIRA BERET
BAQUEIRA BERET

TAVASCAN
TAVASCAN
VIRÓS - VALLFERRERA
SANT JOAN DE L’ERM

BOÍ TAÜLL
LLES DE CERDANYA

T E M P O R A D A
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De les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida, sis són d’esquí alpí (Baqueira Beret, Boí
Taüll, Espot, Port Ainé, Port del Comte i Tavascan) i set, de nòrdic (Aransa, Lles de Cerdanya,
Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i Virós-Vallferrera). Tavascan i Baqueira Beret ofereixen
les dues disciplines.
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LES 11 ESTACIONS D’ESQUÍ DEL PIRINEU DE LLEIDA

ESPOT ESQUÍ
PORT AINÉ
ARANSA

PORT DEL COMTE

ESTACIONS D’ESQUÍ ALPÍ

ESTACIONS D’ESQUÍ NÒRDIC

BAQUEIRA BERET
(Val d’Aran)

ARANSA
(Cerdanya)

BOÍ TAÜLL
(Alta Ribagorça)

BAQUEIRA BERET
(Val d’Aran)

ESPOT ESQUÍ
(Pallars Sobirà)
PORT AINÉ
(Pallars Sobirà)

PORT DEL COMTE
(Solsonès)

TAVASCAN

(Pallars Sobirà)

LLES DE CERDANYA
(Cerdanya)
SANT JOAN DE L’ERM
(Alt Urgell)
TUIXENT-LA VANSA
(Alt Urgell)
TAVASCAN
(Pallars Sobirà)
VIRÓS-VALL FERRERA
(Pallars Sobirà)
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d 519 km de pistes

D E

d 1.492 canons d’innivació

T E M P O R A D A

LES ESTACIONS D’ESQUÍ DEL PIRINEU DE LLEIDA EN XIFRES DE LA TEMPORADA
2020/2021
d 11 estacions d’esquí
d Més de 4.500 hectàrees esquiables

d Més de 11 milions d’euros d’inversió.

d 142,4 km de superfície innivada a les estacions d’alpí amb els canons de neu
d 141,2 km de raquetes
d 80 remuntadors
d 110.584 viatgers/hora de capacitat
d Més de 900 monitors
d Més de 26.000 places d’allotjament entre hotels, càmpings, apartaments i turisme rural i
un nombre de places de segona residència sense quantificar.
d Impacte econòmic:
d 33,20 milions d’euros venda de forfets (+2 % més que la temporada anterior).
d 209 milions d’impacte directe vendes.

Procedència dels esquiadors:
d Catalunya:		

41,25 %

d C. Madrid:		

19,77 %

d C. Valenciana:

8,00 %

d País Basc:		

6,66 %

d Resta de l’Estat:

11,60 %

d Turisme estranger: 12,72 %: ( França: 66,72 % . Altres països: 33,28 %)

Activitats complementàries a la neu
Hi ha un ampli ventall d’activitats complementàries a la neu que ofereixen un total de 133
empreses especialitzades en esports d’hivern i escoles d’esquí i situades a les mateixes estacions
d’hivern i a la seva àrea d’influència, les quals brinden una gran varietat d’activitats per poder
gaudir de la neu i de la natura en llibertat i amb les millors garanties.
Entre les activitats que es poden practicar al voltant de la neu i les estacions d’esquí destaquen
els cursos d’esquí alpí, nòrdic i telemark que imparteixen les diferents escoles d’esquí, raquetes
de neu, trineus de gossos, excursions i passeigs a cavall, motos de neu amb excursions diürnes
i nocturnes, patinatge sobre neu, construcció d’iglús, esquí extrem, esquí de muntanya,
snowbikes, randonnée, freeride, splitboard, surf de neu, quads, BTT, orientació, escalada en
gel, rutes fotogràfiques, circuits inclusius, biatló i visualització de fauna i diferents excursions
per gaudir de la neu i de la natura.
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ESTACIÓ

PISTES ALPÍ

PASSATGERS CANONS SUPERFÍCIE CIRCUIT
HORA
DE NEU INNIVADA RAQUETES

REMUNTADORS

KM ESTACIÓ
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Entre les activitats que es poden practicar al voltant de la neu i les estacions d’esquí destaquen
els cursos d’esquí alpí, nòrdic i telemark que imparteixen les diferents escoles d’esquí, raquetes
de neu, trineus de gossos, excursions i passeigs a cavall, motos de neu amb excursions diürnes
i nocturnes, patinatge sobre neu, construcció d’iglús, esquí extrem, esquí de muntanya,
snowbikes, randonnée, freeride, splitboard, surf de neu, quads, BTT, orientació, escalada en
gel, rutes fotogràfiques, circuits inclusius, biatló i visualització de fauna i diferents excursions
per gaudir de la neu i de la natura.

D E

Hi ha un ampli ventall d’activitats complementàries a la neu que ofereixen un total de 133
empreses especialitzades en esports d’hivern i escoles d’esquí i situades a les mateixes estacions
d’hivern i a la seva àrea d’influència, les quals brinden una gran varietat d’activitats per poder
gaudir de la neu i de la natura en llibertat i amb les millors garanties.

T E M P O R A D A

Activitats complementàries a la neu

BAQUEIRA BERET
BOÍ TAÜLL

6 43 46 17 112 1 19 9
3 20 14 43

CT

7 36

61.024

710

+ de 90 km
204 hec.
(60% pistes)

162 Balitzades
5 km Itineraris

15.770

205

20,2 km

45,28 km
5,7 km Itineraris

6

2

3 11

4 22

2

1

2

5

7.320

163

PORT AINÉ

6 4 11 4 25

2

3

2

7

9. 210

137

TAVASCAN

2 1

7

1

1

1

3

1.200

1

7 11 13 6 37

5

9 4 18

16.060

256

21 Km, 230
Hc. innivades

41,70 km

50,30 km

29 72 98 47 246 1 35 25 19 80

110.584

1.472

159,1 Km.

43,70 km

329,98 km

ESPOT ESQUÍ

PORT DEL COMTE

TOTAL
ESQUÍ NÓRDIC
ARANSA

6

Total

TLC

TLSQ

Total

TLCB

Negra

Blava

Verm.

Verda

ESQUÍ ALPÍ

2 10 6

2 2

CIRCUIT CANONS
NEU
INNIVAT
El Fornell

1

15 km (60 %
sobre el total)

2 km

12,9 km

26,7 km

(48,30 %
sobre el total)

5 km

CIRCUIT
CIRCUIT CLÀSSIC
RAQUETES
19 km

14 km

14 km

1

25 km

25 km

1

5 km

40 km

1

11,5 km

25 km

25 km

25 km

TAVASCAN
LLES DE CERDANYA

TUIXENT-LA VANSA

31 km
7 km

BAQUEIRA BERET

SANT JOAN DE L’ERM

25 km, 5 km itineraris

Pla de la
Basseta

VIRÓS-VALL FERRERA
TOTAL

4

99,5 km

167 km

TOTAL ALPÍ I NÒRDIC

1.415

143,2 km

496,98 km
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BAQUEIRA BERET
L’estació de Baqueira Beret, situada al Pirineu de Lleida, a la Val d’Aran (única vall de
caràcter atlàntic d’Espanya, representa el domini esquiable més gran del Pirineu català i de tot
l’Estat espanyol amb 2.273 hectàrees que permeten gaudir de l’experiència plena de l’estació
aranesa, basada en la seva gran amplitud i en la qualitat de la neu. Això representa una oferta
altament atractiva per gaudir dels Pirineus més autèntics amb 161 km de pistes abalisades més
5 km d’itineraris trepitjades que sumen un total de 166 km esquiables distribuïts en una àrea
de 2.273 Ha. També compta amb 7 km de pistes d’esquí nòrdic i més de 1.100 m de desnivell.
Els166 km de traçats es troben distribuïts en 4 grans zones amb personalitat pròpia com són
l’àrea de Baciver, inaugurada la temporada 2017-2018, que se suma a les tres històriques de
Baqueira, Beret i la Bonaigua. Un total 2.273 ha de zona esquiable, amb pistes per a tots els
nivells que s’inicien a la cota 1.500 fins als 2.610 m d’altitud al cap de Baciver.
El Tuc de Baciver, que presideix de manera imponent Beret i Orrit, va donar nom a la nova
àrea esquiable en una part de la cara gràcies a la instal·lació del teleesquí que pren el nom
d’aquesta muntanya i que arriba fins al Cap de Baciver, molt proper al Tuc. Una zona destinada
a esquiadors experts amb 5 pistes vermelles noves.
La Val d’Aran, envoltada de cims que voregen els 3.000 metres i més de 200 llacs, manté
un patrimoni cultural de gran riquesa, com també una gastronomia prestigiosa i elaborada.
Un element característic de la Val d’Aran és la seva llengua pròpia: l’aranès. Les Valls d’Àneu,
zona limítrof amb la Val d’Aran, és cap a on ha ampliat les seves instal·lacions en els darrers
anys, però, ja a la comarca del Pallars Sobirà, és una continuïtat en el paisatge i el seu caràcter
pirinenc fa d’aquestes valls uns paratges encisadors.
L’estació aranesa continua essent el centre d’hivern de referència amb el domini esquiable
més gran de tot l’Estat espanyol i amb la major capacitat de transport d’esquiadors, ja que
pot acollir 60.385 persones/hora, i més de 500 professors d’esquí. A més, la Val d’Aran
disposa d’una oferta d’allotjament amb més de 33.000 llits, dels quals 11.300 pertanyen a
places hoteleres repartides entre un total de 67 hotels ( 4.000 a l’estació i 7.300 a l’entorn),
apartaments, aparthotels, pensions, albergs i cases de pagès, i de 22.000 places de segona
residència repartides entre els diferents pobles de la vall o a peu de pistes. S’acostumen a
utilitzar sobretot els caps de setmana i en períodes de vacances com ara Nadal, Cap d’Any o
Setmana Santa.

Allotjar-se a les Valls d’Àneu
D’altra banda, l’accés a l’estació de Baqueira Beret pel port de la Bonaigua permet augmentar
l’oferta hotelera connectant-la amb les Valls d’Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, i la seva
xarxa d’hotels, hostals i apartaments distribuïts pels seus pobles. Les Valls d’Àneu ofereixen
1.400 places hoteleres repartides en hotels, apartaments, pensions, albergs i cases de pagès.
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1.500 m

5 km

7

61.024

Val d'Aran
ADREÇA ESTACIÓ:
Baqueira cota 1.500
25598 Salardú (Val d’Aran)
Tel. 973 639 000
viajes@baqueira.es
973 639 000
973 639 025

112 PISTES
162 km

726

19

Guardaesquís

Hotel a peu de pistes

Restaurant

Cafeteria

Botigues

Informació

6 | 43 |46 |17

N E U

1

D E

9

7 km
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2.160 m
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Fitxa tècnica

P
Atenció mèdica

Pàrquing

Lloguer d’esquís

Lloguer de raquetes

Lloguer de trineus

Zona accessible

Escola d’esquí

Esquí de travessa

Snowpark

Servei de taxi

Servei de bus

Guarderia/Ludoteca

Funpark

Parc lúdic

Reparació d’esquís

Estadi Slalom

Boardercross

Ski Kronos

Circuit de conducció

Freeride

Preu forfets			
1 dia
2 dies
3 dies
7dies
Forfet de temporada

		

Adult

Infantil

54,50 €
101 €
150 €

36 €
62,50 €
93,50 €

286 €
1.050 €

179 €
650 €

5€/dia per a majors de 70 anys i infants fins a 6 anys
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BAQUEIRA BERET non stop
Baqueira Beret és molt més que un domini esquiable. L’estació organitza una gran quantitat
d’activitats complementaries: visites guiades a l’estació, activitats especials per Nadal, excursions
amb raquetes de neu les nits de lluna plena des del Pla de Beret i moltes altres al llarg de tota
la temporada. A més, l’entorn natural de l’estació ofereix vistes a paisatges increïbles i a la vall
d’Àneu. Combinar l’esquí a Baqueira Beret amb altres activitats és possible.

Poques estacions ofereixen unes condicions i una varietat tan extensa d’activitats
après-ski com Baqueira Beret.
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Visita guiada a l’estació.
Programa d’activitats especials per a cursetistes.
Safaris, recorreguts ideats per descobrir tota l’estació amb un guía.
Circuits d’esquí de muntanya. Cinc rutes dissenyades per permetre la iniciació a l’esquí
de muntanya en un entorn segur.
Circuits d’esquí nòrdic.
Activitats especials Nadal (arribada Pare Noel, Cavalcada de Reis, concert de música
clàssica, baixada de torxes etc ).
Programa especial per Carnaval.
Programa especial pel World Snow Day.
Excursions amb raquetes de neu.
Excursions amb motos de neu.
Passejades amb trineus de gossos pel Pla de Beret.
Excursions i passejades amb trineu de cavall.
Ruta Romànica Val d’Aran.
Banys termals als Banhs de Tredòs i a les termes de la Baronia de Les.
Excursions a Montgarri amb possibilitat de menjar o sopar al refugi.
Heliesquí i vols panoràmics amb helicòpter.
Palau de gel, piscines climatitzades i gimnàs a Vielha.
Museus a Vielha, Vilamòs, Bagergue, Unha i Salardú.
Parc d’Aventura a Les.
Aran-Park Parc de Fauna (de març a novembre).
Cinema a Vielha.

d Pistes de pàdel cobertes amb cafeteria i zona lúdica infantil a Vielha.
L’oferta d’après-ski també inclou una selecció de restaurants de cuina típica aranesa, francesa
o internacional. I, per complementar la nit, una àmplia oferta de bars i discoteques a Baqueira
Beret i a la Val d’Aran. Informació detallada a www.baqueira.es, Aran-Aneu/Activitats.
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Boí Taüll ofereix un ampli ventall de possibilitats de l’oci, la cultura, la natura i esports. Una
àmplia oferta que permet combinar la qualitat de les seves pistes i instal·lacions, amb una
privilegiada situació orientada al nord, garanteix una neu de qualitat excel.lent tot oferint un
complet domini esquiable sense cues ni massificacions.
Boí Taüll ofereix , a més de l’esquí, amb pistes per a tots els nivells, perfectes per a debutants
i pels esquiadors més exigents, també ofereix un complet Snowparc per gaudir d’espectaculars
jornades de freeride, i a més, compta amb 4 itineraris d’esquí de muntanya i 4 de raquetes de
neu.
Boi Taüll ofereix el relax, la diversió i l’esport, per a tots els nivells i per a tota la família, amb
una oferta que es complementa amb el jardí de neu i la guarderia de l’estació i el club infantil
i les activitats d’animació.

2 0 2 0 / 2 1
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Boí Taüll, situada a la Vall de Boí, a la comarca de l’Alta Ribagorça, disposa de la cota més
alta d’esquí del Pirineu català, a Puig Falcó, de 2.751 metres, on l’esquiador pot gaudir d’una
neu en perfectes condicions durant tot el dia. Es tracta d’un complex hivernal no massificat
molt polivalent, amb tot tipus de desnivells i possibilitats perquè cada esquiador pugui escollir
segons les seves preferències i capacitats.

T E M P O R A D A

BOÍ TAÜLL

La seva situació privilegiada ofereixen la possibilitat de gaudir d’un gran nombre d’activitats,
entre les quals destaquen les visites culturals al conjunt de les esglésies romàniques de la Vall
de Boí, declarades Patrimoni de la Humanitat l’any 2000 per la UNESCO, o les excursions al
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, entre moltes altres. El Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els municipis de la seva àrea d’influència van obtenir
l’any 2018 l’acreditació com a reserva i destinació turística Starlight, un segell que atorga la
Unesco per la qualitat del cel nocturn.

ACTIVITATS APRÈS-SKI
Boí Taüll disposa d’un ampli programa d’activitats per a les tardes i d’animació nocturna per
a infants i adults i Club Infantil.
Ruta del Romànic, amb visites guiades a les 9 esglésies del Centre del Romànic de la Vall de
Boí, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, com també el video mapping de
Sant Climent de Taüll.
Excursions a peu i amb raquetes de neu al Parc Nacional d’Aigüestortes.
Per als més petits, l’estació disposa per a infants a partir de 2 anys del Parc de la Neu, un
lloc resguardat del fred, confortable i equipat per poder jugar i divertir-se amb els altres infants
mentre els pares gaudeixen del seu esport preferit, i el Jardí de Neu, per a infants a partir dels
3 anys, on podran aprendre a esquiar mentre es diverteixen.
Spa Augusta, amb 1.200 m2 amb circuit d’aigües i 13 sales de tractament integral.
A més de festes i activitats especials, tant en l’àmbit lúdic com de competició.

Allotjament
L’àrea d’influència de l’estació d’esquí de Boí Taüll disposa d’una oferta de 4.724 places
d’allotjament turístic, de les quals 1.200 es troben localitzades a l’entorn de l’estació, al Plà
de l’Ermita.
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Fitxa tècnica

Alta Ribagorça
ADREÇA ESTACIÓ:
Pla de Vaques, s/n
25528 Taüll, Vall de Boí
(Alta Ribagorça)
puntinfo@boitaull.cat

2.751 m

2.020 m

45,282 km

25 km

205

61.024

2

3

Restaurant

Cafeteria

Botigues

973 297 085

43 PISTES
6 | 3 |20 |14

6

P
Informació

Atenció mèdica

Pàrquing

Servei de taxi

Lloguer de raquetes

Lloguer de trineus

Excursions de neu

Zona accessible

Escola d’esquí

Esquí de travessa

Snowpark

Jardí de neu

Guarderia/Ludoteca

Reparació d’esquís

Guardaesquís

Lloguer d’esquís

Estadi Slalom

Boardercross

Ski Kronos

Freeride

Preu forfets			

Adult		

1 dia

39 €

29 €

2 dies

73 €

54 €

5 dies

152 €

113 €

Forfet de temporada

470 €

300 €

5€/dia per a majors de 69 anys i infants fins a 6 anys
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Infantil

Port-Ainé i Espot Esquí amb el segell d’Equipament Turístic Familiar
Les estacions de muntanya de Port-Ainé i Espot Esquí compten des de l’any 2016 amb el
certificat d’Equipament Turístic Familiar, dins de l’àmbit de Natura i Muntanya en Família. El
segell de Turisme Familiar distingeix els territoris i instal·lacions que són especialment sensibles
a aquest segment de la demanda i ofereixen equipaments i serveis adaptats a les necessitats
de les famílies.
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El Pallars Sobirà constitueix una comarca pirinenca on els parcs naturals amb els seus paisatges,
la tradició i els monuments es complementen amb una àmplia oferta d’esquí, d’activitats i de
gastronomia que donen lloc a una destinació turística de muntanya privilegiada. Les estacions
d’Espot i Port Ainé, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com també
l’estació mixta de Tavascan, conviden tota la família a gaudir d’infinitat d’activitats. Les tres
estacions ofereixen un món per descobrir: esquí alpí, nòrdic, sortides amb raquetes de neu,
múixing, construcció d’iglús, com també tota mena d’activitats d’aventura.

D E

La comarca del Pallars Sobirà ofereix un gran ventall de possibilitats a grans i petits per gaudir
de la neu i de la muntanya. La comarca del Pallars Sobirà disposa d’una oferta de 4 estacions
d’esquí, que són Espot Esquí i Port Ainé d’alpí, la mixta de Tavascan i la de Virós-Vall Ferrera
de nòrdic.

T E M P O R A D A

PORT AINÉ I ESPOT ESQUÍ

L’Agència Catalana de Turisme va crear l’any 2003 el segell de Destinació de Turisme Familiar.
L’objectiu és consolidar Catalunya com una destinació turística familiar de referència a escala
internacional, i facilitar i oferir un producte especialitzat en base a les necessitats específiques
de la demanda familiar.
D’altra banda l’estació de Port-Ainé va ser elegida l’any 2019 pel diari britànic The Guardian
com la millor estació petita d’Europa. La qualitat de les seves pistes i la relació qualitat/preu
que ofereixen els serveis de l’estació, el bon tracte i l’amabilitat de la gent han avalat aquesta
distinció.
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ESPOT ESQUÍ
Espot Esquí, una de les estacions més veteranes del Pirineu català, es va inaugurar l’any
1967. En un principi s’anomenà “Estación de Alta Montaña de Espot”, passant a denominar-se
en poc temps “Super Espot” fins la temporada 98-99 en que va passar a dir-se pel seu nom
actual “Espot Esquí”.
Espot és una estació d’esquí que gaudeix d’una situació privilegiada única als Pirineus.
Es l’única estació situada al costat d’un Parc Nacional, el d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Les vistes de muntanyes de més de 3.000 m. fan que el visitant se senti en plena
natura alpina. L’estació compta amb 25 km esquiables i 1000 metres de desnivell. Així mateix,
l’estació compta amb una àmplia zona de debutants a la cota 2000 i un parc lúdic amb centre
d’activitats. Això permet gaudir del dia a la neu tant als més petits com als pares esquiadors.
Espot, una estació familiar per a tots aquells que busquen sensacions sobre la neu i la
calidesa d’un poble típic alpí, compta des de l’any 2016 amb el certificat d’Equipament Turístic
Familiar, dins de l’àmbit de Natura i Muntanya en Família. El segell de Turisme Familiar de
l’Agencia Catalana de Turisme distingeix els territoris i instal·lacions que són especialment
sensibles a aquest segment de la demanda i ofereixen equipaments i serveis adaptats a les
necessitats de les famílies.
Aquest centre hivernal és especialment valorat pels esquiadors que eviten la massificació
i cerquen a les pistes el mateix ambient familiar i acollidor que troben als restaurants i als
allotjaments típics de la muntanya. Es tracta d’una estació reconeguda per la qualitat de la seva
neu, garantida per tenir més del 60 % del domini esquiable amb neu produïda. D’altra banda,
disposa de tres pistes homologades per a la celebració de competicions internacionals. L’estació
és reconeguda per les nombroses competicions de totes les disciplines d’esports d’hivern que
s’hi celebren cada any, tant en l’àmbit nacional com internacional.
A només dos quilòmetres de l’estació es troba el poble d’Espot, un bonic poble rural típic
pirinenc que combina la modernitat dels seus establiments hotelers i comerços amb la tradició
dels seus edificis i el marc natural incomparable que li dóna el fet de ser porta d’entrada al
Parc Nacional. També es poden fer excursions amb tot terreny, amb raquetes o caminant al Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels llocs més singulars del Pirineu català.

ACTIVITATS TEMPORADA D’HIVERN
d Bateig de neu
d Raquetes de neu
d Parc Lúdic (Espot)
d Kilòmetre Vertical (Cursa virtual amb esquís de muntanya)
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163

Hotel a peu de pistes

5 km

2

7.320

1

Allotjament a pistes

Restaurant

Pallars Sobirà
OFICINA CENTRAL:
Sport Center
Ctra. Sort a Rialp, s/n
25594 Rialp (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 199
ADREÇA ESTACIÓ:
Ctra. Berradé, s/n
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. 973 624 058
info@skipallars.cat

2

973 624 058
973 624 083

22PISTES
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25 km

N E U

1.500 m

D E

2.500 m

T E M P O R A D A

Fitxa tècnica

2 | 10 |6 |4
Cafeteria

Botigues

Informació

Atenció mèdica

Reparació d’esquís

Guardaesquís

Lloguer d’esquís

Lloguer de raquetes

Lloguer de trineus

P
Tubbing

Escola d’esquí

Pàrquing

Servei de taxi

Servei de bus

Jardí de neu

Guarderia/Ludoteca

Circuït infantil

Parc lúdic

Excursions de neu

Esquí de travessa

Estadi Slalom

Boardercross

Freeride

Preu forfets			

Adult		

Infantil

1 dia

34 €

26 €

2 dies

65 €

62,50 €

5 dies

145 €

93,50 €

463,50 €

348 €

Forfet de temporada

Les estacions d’Espot Esquí, Port Ainé i Tavascan ofereixen un forfet conjunt.
Consulta preus en promoció: S’aplicarà un 20% de descompte en els abonaments de temporada adquirits fins al 4
de desembre de 2020. Forfet d’un dia a 5 € per a majors de 70 anys i infants fins a 6 anys.
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PORT AINÉ
Port Ainé és una estació familiar situada a la comarca del Pallars Sobirà, a l’àrea d’influència
del municipi de Rialp, al cor dels Pirineus de Lleida i sota la mirada del Pic de l’Orri, en un
entorn d’una bellesa natural extraordinària i un marc idoni per gaudir dels esports de neu. La
seva privilegiada situació, sota el Pic de l’Orri a 2.440 m, amb el 95 % de les pistes orientades
a la cara nord, li permet gaudir d’un microclima favorable i d’una qualitat de neu immillorable.
Port Ainé compta des de l’any 2016 amb el certificat d’Equipament Turístic Familiar, dins de
l’àmbit de Natura i Muntanya en Família. El segell de Turisme Familiar de l’Agencia Catalana de
Turisme distingeix els territoris i instal·lacions que són especialment sensibles a aquest segment
de la demanda i ofereixen equipaments i serveis adaptats a les necessitats de les famílies.
L’estació té 27 km de pistes i 800 metres de desnivell aptes per a tots els nivells i tipus
d’esquiadors o snowboarders. Totes les pistes són dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu i
destaquen per les seves vistes cap a tot el Pirineu. El punt diferencial de l’estació de Port Ainé
és el seu enfocament cap a un públic familiar i a l’esquiador o l’snowboarder que s’inicia en
aquest esport.
La situació estratègica dels remuntadors ofereix la possibilitat d’accedir a tota la zona
esquiable d’una manera còmoda i ràpida. El telecadira de 6 places desembragable JET-CIM
culmina a la cota màxima del complex, el Pic de l’Orri, des d’on podem baixar per pista verda
fins arribar a l’hotel Port Ainé 2000***. Es pot gaudir també de 2 itineraris de raquetes de neu,
4 d’esquí de muntanya i 2 de fora de pistes.
Port Ainé és també reconeguda pel seu snowpark, un dels pioners del Pirineu i que durant
molts anys ha estat a l’avantguarda de les noves tendències de l’estil lliure. Aquest snowpark
disposa de remuntador propi i de diversos mòduls i línies per a la iniciació, l’evolució i el
perfeccionament de la tècnica dels practicants.
L’estació proporciona solucions per a totes les necessitats paral·leles a la pràctica de l’esquí:
accessos, allotjaments, restauració, lloguer de material, monitors, parc infantil de neu, activitats
a la neu, etc.
Allotjament: A la zona d’influència de l’estació hi ha un gran nombre d’establiments
d’hoteleria que ofereixen més de 2.900 places d’allotjament turístic de les quals 2260 son
d’hotels, amb 260 places a l’estació i altres 2.000 a l’entorn.. Entre aquests establiments hi ha
l’Hotel Port Ainé 2.000, de tres estrelles, situat al centre de l’estació a la cota 2.000 amb unes
vistes espectaculars.
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels llocs més singulars del Pirineu
català.

ACTIVITATS TEMPORADA D’HIVERN
d Parc Lúdic i d’Aventura
d Bateig de neu
d Raquetes de neu
d Kilòmetre Vertical
(Cursa virtual amb esquís de muntanya)
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137

Hotel a peu de pistes

9.210

Allotjament a pistes

3,1 km

3

2

2

Restaurant

Pallars Sobirà
OFICINA CENTRAL:
Sport Center
Ctra. Sort a Rialp, s/n
25594 Rialp (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 199
ADREÇA ESTACIÓ:
Estació de Muntanya,
cota 2.000
25594 Rialp (Pallars Sobirà)
Tel. 973 627 607
info@skipallars.cat
/

973 627 607
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26,7 km

N E U

1.650 m

D E

2.440 m

T E M P O R A D A

Fitxa tècnica

25PISTES
Cafeteria

Food Truck

Botigues

Informació

Parc lúdic

Reparació d’esquís

Guardaesquís

Lloguer d’esquís

6 | 4 |11 |4

Lloguer de raquetes

P
Lloguer de trineus

Tubbing

Atenció mèdica

Pàrquing

Servei de taxi

Servei de bus

Jardí de neu

Guarderia/Ludoteca

Circuit infantil

Escola d’esquí

Esquí de travessa

Snowpark

Boardercross

Freeride

Preu forfets			

Adult		

Infantil

1 dia

34 €

26 €

2 dies

65 €

62,50 €

5 dies

145 €

93,50 €

463,50 €

348 €

Forfet de temporada

Les estacions d’Espot Esquí, Port Ainé i Tavascan ofereixen un forfet conjunt.
Consulta preus en promoció: S’aplicarà un 20% de descompte en els abonaments de temporada adquirits fins al 4
de desembre de 2020. Forfet d’un dia a 5 € per a majors de 70 anys i infants fins a 6 anys.
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PORT DEL COMTE
Port del Comte, a la comarca del Solsonès, és situada a la Catalunya central, en un indret dels
Pirineus ben comunicat i que es caracteritza per la proximitat als grans nuclis urbans de Catalunya,
essent l’estació d’esquí alpí que es troba a menys distància de les ciutats de Barcelona, Lleida o
Tarragona, la qual cosa la fa molt atractiva i propícia per a l’esquí d’un sol dia o bé de cap de
setmana.
Les seves instal·lacions permeten l’accés amb comoditat tant a les pistes de debutants com també
a les pistes situades entre el Sucre i la Bòfia, on es pot gaudir d’un paisatge meravellós tot sentint
l’emoció de l’aventura a la zona de l’Estivella, que ofereix l’esquí més autèntic i exigent.
Port del Comte és una complex de caràcter familiar, amb pistes amples i pendents per a tots els
nivells, des d’una zona òptima per als debutants fins a les pistes negres per a esquiadors experts i
tan tranquil·la com esportiva, envoltada d’un gran bosc de pi negre que cobreix tota la muntanya.
Una moderna instal·lació de fabricació de neu artificial garanteix una bona qualitat de neu durant
tota la temporada. Una estació especialment valorada per tots els esquiadors que fugen de la
massificació i pels amants de l’esport i de la natura.
La contemplació de l’entorn, la gastronomia i les festes tradicionals, a més de l’arquitectura
antiga de la zona, garanteixen la diversitat en el temps de lleure. A l’entorn de l’estació i en un radi
de 10/15 km, a la vall de Lord, s’hi pot trobar tot tipus d’establiments: hotels (amb 350 places a
l’estació i 250 places a l’entorn) , cases rurals i càmpings, entre d’altres, i Solsona, a 28 km de
distància, ofereix tots els serveis d’una capital de comarca.

Competicions i activitats après-ski
D’altra banda, l’estació programa durant la temporada d’hivern competicions entre els diferents
clubs d’esquí de la zona i s’hi organitzen baixades de torxes i de disfresses.
Pel que fa a les activitats après-ski, a la mateixa estació es poden fer excursions a peu per diferents
itineraris enmig de la natura i gaudir d’un paisatge impressionant. També compta amb 5 circuits
per gaudir de la neu amb raquetes. El Parc d’aventura és un circuit acrobàtic on s’han de superar
els diferents obstacles situats entre els arbres a alçades entre 4 i 12 metres, amb l’ajuda d’elements
de seguretat: xarxes, ponts de travesses, pont del mico, tubs, gronxadors mòbils, per acabar amb la
tirolina. Hi ha tres circuits amb diferents graus de dificultat i una supertirolina de 170 metres.
A la zona de tubbies es pot gaudir tant de l’estiu com de l’hivern. Es puja per una cinta transportadora
i es baixa lliscant amb un flotador gegant pel tobogan de muntanya. És una activitat pensada per
a petits i grans, segura i divertida. Durant la temporada d’hivern amb la cinta transportadora
s’accedeix també a la pista de trineus.

CALENDARI D’ACTIVITATS:
Gener: d Dia 5. Baixada de torxes per celebrar
l’arribada del Reis d’Orient. d Dia 19. Festa
de la neu amb promocions i diferents actes
Febrer: d Data a concretar: 6a. Baixada
dels Àngels. Baixada nocturna de torxes i
sopar concert. d Festa de Carnaval. Tots
disfressats!
Març: d Cursa Interclubs. Cursa d’esquí alpí
on hi prenen part clubs de tot el Pirineu per
fomentar-ne la pràctica amb els joves.
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SERVEIS A L’ESTACIÓ (A pistes i a peu
de pistes)
d Lloguer i venda de material
d’esquí, snowboard i complements.
d Escola d’esquí i snowboard
d Guarderia i jardí de neu
d Dispensari mèdic
d Heliport
d Terrassa solàrium
d Cafeteries/Restaurants

256

16.060

41,70 km

4

9

Solsonès
ADREÇA ESTACIÓ:
Estació Esquí Port del Comte
25284 la Coma i la Pedra
(Solsonès)
Tel. 973 492 301
esqui@portdelcomte.net
973 492 301
973 492 139

37 PISTES
7 | 11 |13 |6

Hotel a peu de pistes

Allotjament a pistes

Restaurant

5

Cafeteria

Botigues

Informació

Atenció mèdica

Lloguer de trineus

Reparació d’esquís

Guardaesquís

Lloguer d’esquís

Lloguer de raquetes

Excursions de neu

Jardí de neu

Esquí de travessa

N E U

50,30 km

D E

1.700 m

T E M P O R A D A

2.400 m

2 0 2 0 / 2 1

Fitxa tècnica

P
Tubbing

Escola d’esquí

Pàrquing

Parc lúdic

Freeride

Snowpark

Preu forfets			

Adult		

Infantil

37 €

26 €

2 dies

70,50 €

62,50 €

5 dies

168 €

93,50 €

Forfet de temporada

490 €

365 €

1 dia

Preus de promoció de forfet de temporada vàlids fins al 30 de novembre.
Consulta el web: www.portdelcomte.net
Infants fins a 6 anys: 13 €/dia.
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TAVASCAN
L’estació d’alta muntanya de Tavascan és situada a la vall de Cardós, a la comarca del Pallars
Sobirà, en una zona envoltada de cims alts (Mont-roig, Certescans, Ventolau...) i una gran quantitat
de llacs d’origen glacial (Naorte, Certescans, Diable...). L’estació, de propietat i gestió municipals,
és situada a l’extrem nord-occidental del Pirineu de Lleida, just a l’epicentre del Parc Natural de
l’Alt Pirineu.
L’estació es troba a 10 km del poble de Tavascan, en una zona privilegiada per a la pràctica
de totes les modalitats d’esquí, on es poden fer activitats relacionades amb la neu i la muntanya
durant tot l’any, com també tota mena de serveis adreçats a donar a conèixer els atractius d’aquesta
extensa àrea natural. Es tracta d’una estació de caràcter familiar, on els esquiadors iniciats i els
més exigents gaudiran d’un petit complex amb unes grans pistes, en un ambient d’alta muntanya.
Tavascan és coneguda com una petita estació d’esquí alpí i nòrdic, on també s’hi poden practicar
moltes altres activitats hivernals com ara el freeride o esquí extrem, excursions amb raquetes, l’esquí
de muntanya o splitboard o l’alpinisme. És per aquest motiu que Tavascan continua apostant per
aquesta polivalència i per un públic que no només busca esquí sinó també activitats relacionades
amb el món de la neu.
La situació de l’estació en un entorn de marcat caràcter alpí i la gran quantitat de neu que
amb regularitat beneficia aquesta zona possibiliten que Tavascan ofereixi una qualitat de neu
immillorable. Si inicialment era un centre d’esquí de fons reconegut, l’any 1998 va començar un pla
d’expansió per aprofitar les característiques del domini esquiable per a la pràctica de la modalitat
alpina.
Tavascan a més d’oferir circuits d’esquí nòrdic, s’hi pot practicar també esquí alpí i és la base
per a la pràctica d’altres activitats hivernals com l’esquí extrem, el freeride o l’esquí de muntanya,
adreçats als amants de l’aventura amb l’assessorament i acompanyament de monitors titulats i
especialitzats. Tavascan aprofita la versatilitat de les seves instal•lacions per convertir-se en un
Centre Integral pioner en aquest àmbit.
“Sumant Capacitats”
L’estació disposa de circuits inclusius de neu “Sumant Capacitats”, amb rutes marcades per fer
esquí de fons i raquetes especialment adaptades per a persones amb alguna discapacitat. Es tracta
de posar a disposició de persones amb necessitats especials una sèrie de recorreguts adaptats per
tal que siguin accessibles per a tothom.
Aposta pel Freeride
Tavascan és un dels espais preferits pels enamorats del freeride. Aquesta temporada s’impulsarà
aquesta modalitat amb la contractació de guies, sessions encarades al fora pista, més material de
lloguer de freeride, recomanació d’itineraris, etc.
Activitats d’après-ski a la Vall
El Centre d’Interpretació de l’Aigua de Tavascan organitza visites guiades a la Cen¬tral
Hidroelèctrica Subterrània de Tavascan, un magnífic exemple de l’aprofitament industrial de l’aigua
(Energia). La visita pretén ser una introducció a la generació de energia hidroeléctrica, en conceptes
bàsics. Durant el recorregut, es projecta el reportatge “Tavascan Territori Aigua i Energia”, on es fa
una aproximació des del punt de vista turístic, al territori on està ubicat el Complex Hidroelèctric ,
la importància del aigua en totes les seves formes i usos i, finalment, una aproximació als diferents
elements que conformen les infraestructures d’aquesta impressionant obra d’enginyeria.
Allotjaments
La vall de Cardós disposa de 800 places d’allotjament entre hotels d’1 a 3 estrelles amb una
oferta de 550 places de les quals 50 a l’estació i 500 al seu entorn. També hi ha oferta d’allotjament
en cases de turisme rural, càmpings, refugis de muntanya i apartaments turístics. Aquests darrers
es troben repartits entre Ribera de Cardós, Tavascan i la Pleta del Prat, a les mateixes pistes d’esquí.
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1

1.200

1

1

Restaurant

P
Pàrquing

Cafeteria

Atenció mèdica

Informació

Pallars Sobirà
ADREÇA OFICINES:
Casal de la Vila
25577 Lladorre
(Pallars Sobirà)
tavascan@tavascan.info
ESTACIÓ
Activitats-Esc. esquí:
Tavascan
estació esquí alta muntanya
Ctra. la Pleta del Prat km 10
(Pallars Sobirà)
Tel. 973 623 037 /
665 670 193

N E U

14 km

D E

1

14 m

Allotjament a pistes

5 km

1.750 m

T E M P O R A D A

2.250 m

2 0 2 0 / 2 1

Fitxa tècnica

REFUGI
Pleta del Prat
info@refugipletadelprat.net
Tel. 615 241 414
www.refugipletadelprat.net

7 PISTES
2 | 1 |2 |2
Servei de taxi

Guardaesquís

Lloguer d’esquís

Lloguer de raquetes

Lloguer de trineus

Escola d’esquí

Esquí de travessa

Tubbing

Preu forfets Nòrdic*

Adult*		

Infantil

1 dia

13 €

6,50 €

Cap de setmana

24 €

12 €

130 €

65 €

Forfet de temporada**

Excursions de neu

Freeride

* Vàlid per a les estacions d’Espot Esquí, Port Ainé i Tavascan

Preu forfets Alpí*
1 dia
2 des
Temporada Tavascan
Forfet de temporada**

Adult*		
22 €
38 €
199 €
463,50 €

Infantil
16 €
25 €
115 €
348 €

*Un forfet de temporada és vàlid per a totes les estacions d’esquí nòrdic de Catalunya.
Del 16/10/2020 al 15/11/2020:
Promoció forfet Alpí de temporada (consulta el web).
Promoció forfet Nòrdic de temporada: 104 € adult i 52 € infant.
Forfet gratuït fins a 5 anys i per a majors de 65 anys. Forfet reduït de 6 a 12 anys.
* Els preus són susceptibles de modificacions. Vegeu actualitzacions a la pàgina web.
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“TOT NÒRDIC”, LA MARCA QUE AGRUPA LES ESTACIONS
DE NÒRDIC
Els practicants de l’esquí nòrdic poden tornar a gaudir un any més dels paisatges, de la
tranquil·litat i de l’ambient familiar d’unes instal·lacions que són envoltades d’espais naturals i
protegits de gran bellesa.
Les estacions d’esquí nòrdic de Catalunya, agrupades sota la marca “Tot Nòrdic”, ofereixen
un forfet de temporada al preu de 130 € per als adults i de 65 € per als infants. El forfet de
temporada és vàlid per a totes les estacions d’esquí nòrdic de Catalunya. El forfet d’un dia té
un preu de 13’00 € per als adults i de 6’50 € per als infants.
El Pirineu de Lleida disposa de 6 estacions d’esquí nòrdic, que són Aransa, Lles de Cerdanya,
Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa i Virós-Vallferrera, i dues mixtes d’alpí i nòrdic, que són
Baqueira Beret i Tavascan.
Més informació:
Tel.: 973 35 15 11 - 647 932 144. Imma Obiols, tècnica de les estacions d’esquí nòrdic
catalanes. Web: www.totnordic.com - e-mail: totnordic@catneu.net

ARANSA
L’estació d’Aransa es troba situada a 5 km del poble homònim, a la comarca de la Cerdanya.
La seva orientació i el seu relleu en fan una zona privilegiada per a la pràctica de l’esquí nòrdic,
amb una variada oferta de pistes per a totes les edats i per a tots els nivells esportius. Disposa
d’una gran varietat de traçats i possibilitats per als esquiadors de fons, sigui quin sigui el seu
nivell. Una bona part dels circuits marcats transcorren entre boscos de pi negre i paratges de
gran valor paisatgístic. Per mitjà del circuit de Pollineres es connecta amb l’estació veïna de
Lles, cosa que la converteix en un dels dominis d’esquí nòrdic més gran de tot l’Estat espanyol.
De tornada es pot contractar un servei de transport per carretera que uneix les dues estacions.
Per la seva situació geogràfica, Aransa és un mirador privilegiat dels contraforts de la serra del
Cadí, la vall de la Cerdanya i a l’Alt Urgell. L’esquí nòrdic és l’activitat principal de l’estació,
però també s’hi poden fer excursions amb raquetes, passar un dia a la neu amb la família o
senzillament gaudir d’un bon àpat típic.
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Allotjament a pistes

Restaurant

Cafeteria

19 m

1

Cerdanya
ADREÇA ESTACIÓ:
Estació d’esquí nòrdic d’Aransa
25726 Aransa (Cerdanya)
Tel. 973 293 051
aransaesqui@gmail.com

P
Informació

Pàrquing

Excursions de neu

Escola d’esquí

Lloguer de raquetes

Lloguer de trineus
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31 km

N E U

1.890 m

T E M P O R A D A

2.335 m

D E

Fitxa tècnica

Lloguer d’esquís

Preu forfets
1 dia
Cap de setmana
1 dia raquetes
Temporada

Adult
13 €
24 €
6€
130 €

Infantil/+65
6,50 €
12 €
6€
65 €

Paquets esquí nòrdic familiar (inclouen forfets + lloguer equip esquí):
1 dia
2 adults + 1 infant: 63,5 €
2 dies
2 adults + 2 infants: 83’5 €
Temporada Tavascan
2 adults + 1 infant: 127 €
Material
Equip complet clàssic
Equip complet patinador
Raquetes + bastons

15,50 €
22 €
22 €

Del 16/10/2020 al 15/11/2020 promoció forfet
de temporada: 104 € adult i 52 € infant.El forfet
de temporada és vàlid per a les 7 estacions d’esquí
nòrdic de Catalunya.
Forfet gratuït fins a 5 anys inclosos.
Forfet reduït de 6 a 12 anys i majors de 65 anys.
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LLES DE CERDANYA
L’estació de Lles, situada a la comarca de la Cerdanya, és una estació ideal per a famílies
gràcies al perfil de les seves pistes i a la seva situació privilegiada en un entorn de gran valor
paisatgístic que alterna els boscos de pi negre amb vistes panoràmiques a la serra del Cadí i
a la vall de la Cerdanya. L’estació disposa d’una completa infraestructura per a la pràctica de
l’esquí i d’un bon nombre d’activitats complementàries dels esports de neu i un refugi amb 60
places d’allotjament. També compta amb circuits d’orientació permanents de tots els nivells i
adaptats a la pràctica amb esquís, raquetes de neu, senderisme i BTT que garanteix gaudir de
la pau i de la tranquil·litat de la natura.
Per als esquiadors experts, la connexió amb l’estació d’Aransa, per mitjà del circuit de
Pollineres, proporciona 67 km de pistes i alhora dóna lloc al domini d’esquí nòrdic més gran
de tot l’Estat espanyol.

Fitxa tècnica

Cerdanya
ADREÇA ESTACIÓ:
Cap del Rec, s/n
25726 Lles de Cerdanya
(Cerdanya)
Tel. 973 293 1 00
estacio@lles.net

2.916 m

1.960 m

25 km

25 m

Allotjament a pistes

Restaurant

Escola d’esquí

Cafeteria

Lloguer de trineus

Lloguer d’esquís

Lloguer de raquetes

P
Pàrquing

Informació

Preu forfets
1 dia
Excursions de neu

Cap de setmana
1 dia raquetes
Temporada

Adult
13 €
24 €
6€
130 €

Infantil/+65
6,50 €
12 €
6€
65 €

Paquets esquí nòrdic familiar (inclouen forfets + lloguer equip esquí):
1 dia
2 adults + 1 infant: 63,5 €
2 dies
2 adults + 2 infants: 83’5 €
Temporada Tavascan
2 adults + 1 infant: 127 €
Material
Equip complet clàssic
Equip complet patinador
Raquetes + bastons

48

15,50 €
22 €
22 €

Del 16/10/2020 al 15/11/2020 promoció forfet
de temporada: 104 € adult i 52 € infant.El forfet
de temporada és vàlid per a les 7 estacions d’esquí
nòrdic de Catalunya.
Forfet gratuït fins a 5 anys inclosos.
Forfet reduït de 6 a 12 anys i majors de 65 anys.

Fitxa tècnica

2.080 m

Allotjament a pistes

40 km

1.690 m

Restaurant

Escola d’esquí

5m

1

2 0 2 0 / 2 1
N E U
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Sant Joan de l’Erm, situada dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu, entre l’Alt Urgell i el Pallars
Sobirà, es caracteritza per la bona innivació i l’extensió dels seus boscos i les seves pistes, que
van des del Coll de la Basseta (1.700 m) fins a Port Ainé i les Comes de Rubió. A Sant Joan de
l’Erm, nom del conegut santuari que dóna denominació als boscos per on discorren les pistes,
hi predomina el bosc de pi negre, avet i pi vermell, on es troba el gall fer i corre el cérvol.
És un bosc extens i solitari on l’esquí nòrdic té com a escenari ruïnes històriques entre arbres
centenaris, lloc ideal per als qui cerquen espais amplis i solitaris. Sant Joan de l’Erm constitueix
l’espai d’esquí nòrdic més extens de Catalunya. Al Refugi de la Basseta, inici de les pistes que
es troben al capdamunt de Castellbò, hi ha tots els serveis (allotjament, restaurant, lloguer de
material, escola d’esquí i personal especialitzat, etc.) que permeten una estada acollidora i
agradable amb un tracte personal. Tot l’any s’hi poden fer activitats a la natura, amb una oferta
àmplia en un entorn de qualitat mediambiental i tranquil·litat.

T E M P O R A D A

SANT JOAN DE L’ERM

Alt Urgell
ADREÇA ESTACIÓ:
Refugi de la Basseta
25712 Castellbò (Alt Urgell)
Tel. 973 298 015
info@santjoandelerm.com

P
Cafeteria

Pàrquing

Informació

Lloguer de raquetes

Preu forfets
1 dia
Cap de setmana
1 dia raquetes

Excursions de neu

Temporada

Lloguer de trineus

Adult
13 €
24 €
6€
130 €

Lloguer d’esquís

Infantil/+65
6,50 €
12 €
6€
65 €

Paquets esquí nòrdic familiar (inclouen forfets + lloguer equip esquí):
1 dia
2 adults + 1 infant: 63,5 €
2 dies
2 adults + 2 infants: 83’5 €
Temporada Tavascan
2 adults + 1 infant: 127 €
Material
Equip complet clàssic
Equip complet patinador
Raquetes + bastons

15,50 €
22 €
22 €

Del 16/10/2020 al 15/11/2020 promoció forfet
de temporada: 104 € adult i 52 € infant.El forfet
de temporada és vàlid per a les 7 estacions d’esquí
nòrdic de Catalunya.
Forfet gratuït fins a 5 anys inclosos.
Forfet reduït de 6 a 12 anys i majors de 65 anys.
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TUIXENT-LA VANSA
Tuixent-la Vansa, a la comarca de l’Alt Urgell, és una estació d’esquí nòrdic situada a la cara
nord del massís del Port del Comte, molt a prop de les comarques del Berguedà i del Solsonès.
Les pistes, variades i àmplies, passen per un entorn d’una gran bellesa: el Pedraforca, la serra
del Verd i la serra del Cadí són elements d’una decoració silenciosa al llarg dels recorreguts
marcats de l’estació. Disposa de 25 km de circuits connectats entre ells amb una gran varietat
d’itineraris de diferent llargada i dificultat, tots amb bones vistes panoràmiques dels Pirineus.
També hi ha diversos circuits de raquetes, pista de trineus i espai de neu per a infants. La Vall
de la Vansa i Tuixent ofereix activitats al llarg de tot l’any.
L’altitud, entre els 1.830 m. i els 2.150 m., i la seva orientació geogràfica garanteixen la
conservació de la neu en bones condicions i allarguen al màxim la temporada d’esquí. A
l’interès del patrimoni natural de la zona cal afegir el valor cultural dels importants testimonis
artístics i socials que conté (Via Romànica, Museu de les Trementinaires, etc.).

Fitxa tècnica

Alt Urgell
ADREÇA ESTACIÓ:
Plaça Serra del Cadí, 1
25717 Tuixén (Alt Urgell)
Tel. 973 370 030 / 973 058 018
info@tuixent-lavansa.com

2.150 m

1.830 m

25 km

11,5 m

Allotjament a pistes

Restaurant

Escola d’esquí

Cafeteria

Lloguer de trineus

Lloguer d’esquís

Lloguer de raquetes

P
Pàrquing

Informació

Preu forfets
1 dia
Excursions de neu

Cap de setmana
1 dia raquetes
Temporada

Adult
13 €
24 €
6€
130 €

Infantil/+65
6,50 €
12 €
6€
65 €

Paquets esquí nòrdic familiar (inclouen forfets + lloguer equip esquí):
1 dia
2 adults + 1 infant: 63,5 €
2 dies
2 adults + 2 infants: 83’5 €
Temporada Tavascan
2 adults + 1 infant: 127 €
Material
Equip complet clàssic
Equip complet patinador
Raquetes + bastons
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15,50 €
22 €
22 €

Del 16/10/2020 al 15/11/2020 promoció forfet
de temporada: 104 € adult i 52 € infant.El forfet
de temporada és vàlid per a les 7 estacions d’esquí
nòrdic de Catalunya.
Forfet gratuït fins a 5 anys inclosos.
Forfet reduït de 6 a 12 anys i majors de 65 anys.

Fitxa tècnica

2.200 m

1.550 m

Allotjament a pistes

23 km

25 m

Restaurant

Escola d’esquí

Cafeteria

Lloguer de trineus

Lloguer d’esquís

Lloguer de raquetes

2 0 2 0 / 2 1
N E U
D E

L’estació de Virós-Vallferrera, situada dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu, a la comarca del
Pallars Sobirà, ens ofereix diverses alternatives per viure la neu i l’hivern d’una manera diferent,
tot gaudint de vistes i racons privilegiats. Es tracta d’un paratge on es pot combinar la pràctica
de l’esquí nòrdic i de muntanya amb una atractiva oferta d’activitats complementàries. Els
circuits d’esquí són situats entre els 1.550 i els 2.200 m de cota i són aptes per a tots els nivells.
La base de l’estació és el Refugi Gall Fer, a 1.700 m, una petita edificació restaurada, amb
guarda, molt acollidora i equipada amb els serveis bàsics amb una capacitat de 40 places.
L’estació ofereix propostes alternatives d’activitats, rutes i esquí de muntanya, tot per conèixer i
gaudir de la vall en el seu estat més pur.

T E M P O R A D A

VIRÓS-VALLFERRERA

Pallars Sobirà
ADREÇA ESTACIÓ:
Bosc de Virós
(Parc Natural de l’Alt Pirineu)
(Pallars Sobirà)
Tel. 686 978 730
refugallfer@gmail.com

P
Pàrquing

Preu forfets
1 dia
Cap de setmana
1 dia raquetes
Temporada

Adult
13 €
24 €
6€
130 €

Informació

Infantil/+65
6,50 €
12 €
6€

Excursions de neu

65 €

Paquets esquí nòrdic familiar (inclouen forfets + lloguer equip esquí):
1 dia
2 adults + 1 infant: 63,5 €
2 dies
2 adults + 2 infants: 83’5 €
Temporada Tavascan
2 adults + 1 infant: 127 €
Material
Equip complet clàssic
Equip complet patinador
Raquetes + bastons

15,50 €
22 €
22 €

Del 16/10/2020 al 15/11/2020 promoció forfet
de temporada: 104 € adult i 52 € infant.El forfet
de temporada és vàlid per a les 7 estacions d’esquí
nòrdic de Catalunya.
Forfet gratuït fins a 5 anys inclosos.
Forfet reduït de 6 a 12 anys i majors de 65 anys.
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