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Tot i néixer a València, Francisco Bono ha viscut des de ben petit rodejat de

la neu, a la qual estima sincerament. Una estimació que li permet veure les

estacions que formen part d’Aragó com el motor de l’economia de les valls

que les acull i reconèixer que, per arribar a tenir un pes específic en el sec-

tor de la neu cal que els centres hivernals siguin competitius.

✒ �
Celes Piedrabuena Grupo Aramón

Entrevista

Francisco Bono
President del Grupo Aramón
"Unir-se en a grup era fonamental per les nostres estaciones"

pregunta. No m’ho he plantejat mai.

Quins problemes o deficiències de les estacions arago-

neses creu que s’han de solucionar quan abans millor?

Una de les nostres principals preocupacions és la

modernització de les estacions, un tema en què

començarem a treballar aquesta primavera. Les

estacions del Grup tenen molts anys d’experiència en

el mercat de la neu, i això ens ha ajudat a la consoli-

dació del grup. Com dic, la millora de les nostres ins-

tal·lacions és fonamental per seguir avançant, com

també considerem bàsic la millora de les infraestruc-

tures d’accés a les estacions i els seus aparcaments.

Digueu-me, perquè hauria d’anar a esquiar a una esta-

ció d’Aramón i no a una altra?

Perquè en qualsevol d’elles l’amant de la neu i de la

muntanya trobarà una estació a la seva alçada, en un

entorn inigualable i dotada de tots els serveis. En

definitiva, si això ho pot trobar a les estacions

d’Aramón, perquè l’haig d’enviar a una altre lloc?

Ja em vénen ganes d’anar-hi, però ara us preguntaré

pel tema de la seguretat?

Totes les persones que hi treballen, tant en els

remuntadors com a les pistes reben cada any cursos

de formació, tant per a la seva pròpia seguretat com

per la del client. D’altra banda, penso que la base de

tot rau en una bona informació. Les estacions treba-

llen molt en la bona actualització dels seus butlletins

de l’estat de la neu i en les recomanacions puntuals

que poden donar-se, per exemple, davant un dia de

condicions climatològiques adverses.

Andorra, per exemple, va crear el Servei de Seguretat

i fomenta l’ús del casc entre els més joves, com veu

aquestes accions?

L’existència d’un servei de seguretat és un tema de

debat obert que ara està en totes les estacions

d’esquí espanyoles mitjançant l’Associació Turística

d’Estacions d’Esquí i Muntanya, ATUDEM. Pel que fa

a l’ús del casc, tots estem d’acord en la seva

importància i, de fet, en les darreres temporades,

s’està notant un increment en les persones que el fan

servir, tant grans com petits. En alguna de les nos-

tres estacions, el personal de pistes treball amb

casc. És una bona manera de predicar amb l’exemple.

“Trencar amb l’estacionalitat de
l’esquí és un repte per a nosaltres”

Quin lloc ocupen les noves disciplines d’esquí a les

vostres estacions?

Nosaltres, com a empresa vinculada directament al

món de la neu, estem oberts a totes les activitats

que els nostres clients demanin, i amb el temps ani-

rem adequant les nostres instal·lacions en la mesura

que ens sigui possible.

Uns clients que cada vegada van a més. Creu que avui

dia les estacions poden tractar com cal a tants afec-

cionats de la neu?

Des d’Aramón no podem dir que les nostres esta-

cions estiguin saturades. Unes són més grans que

altres, però a totes existeixen els suficients remunta-

dors per dur amunt i avall milers d’esquiadors a

l’hora. Pot haver-hi aglomeracions puntuals en dies

festius com el Nadal, però mai s’ha penjat el cartell

de complet.

Pot ser per aquesta demanda que les estacions cada

vegada se semblen més a uns parcs temàtics de la

neu, on  es poden fer

tota mena d’activitats.

L’oferta de les esta-

cions d’esquí a Espanya

és molt gran i és lògic

que surtin noves iniciati-

ves davant la competiti-

vitat del sector, però no

crec que es pugui com-

prar un centre d’esquí

amb un parc temàtic.

Les valls que acullen

estacions estan treba-

llant cada cop més les

activitats per després

de l’esquí. No tant sols

no fan la competència

als centres d’esquí, sinó

que es complementa l’oferta turística de la zona.

No sé, que en pensa, esquiar a Aramón és car?

Per a la pràctica d’aquest esport es necessita molt

material específic que costa diners. Però, pel que fa

als preus dels forfets per a l’ús dels remuntadors, les

estacions d’Aramón estan en la línia de la resta

d’estacions espanyoles.

“L’existència d’un servei de 
seguretat és un tema de debat

obert a les estacions”

El que sí que es nota és la voluntat cada cop més gran

d’oferir més activitats d’estiu.

Des del nostre grup també estem començant a apos-

tar-hi. A l’estiu les estacions de Panticosa i Cerler

tenen obertes algunes instal·lacions per a la pràctica

de senderisme per les pistes d’esquí, i a Terol també

s’hi desenvolupen activitats. A l’actualitat el nostre

treball se centra en la neu, però en el futur Aramón

vol fomentar totes aquelles activitats que suposin un

desenvolupament econòmic de les valls. Per a nosal-

tres, trencar amb l’estacionalitat de l’esquí és un

repte i anem a treballar en el disseny d’activitats,

però sense competir amb iniciatives privades.

Ja per acabar, Jaca ha intentat diverses vegades

poder assolir l’organització d’uns Jocs Olímpics

d’Hivern, però no hi ha manera, què en pensa?

Uns Jocs Olímpics és un esdeveniment que ens supo-

saria un gran empenta per a les zones de muntanya,

però per poder acollir-los s’han d’oferir una sèrie de

condicions, com una bona infraestructura en matèria

de comunicacions i serveis, que ara no es complei-

xen. S’han de treballar aquests temes, perquè

l’entorn natural ja el tenim.

No, si es té en compte l’estructura empresarial de les

estacions que conformen el Grup i de les que no. Des

que es va crear la societat s’hi van integrar les esta-

cions de Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa i

Valdelinares. Bàsicament per un motiu: totes elles

estaven ja en aquell moment participades per accions,

tant del Govern d’Aragó com d’Ibercaja. Els altres

centres d’esquí aragonesos tenien aleshores, i seguei-

xen tenint, una estructura de capital privat. No obs-

tant, des de la seva creació, les portes d’Aramón

sempre han estat obertes, i ho segueixen estant per

a una possible negociació.

Quina meta us vàreu marcar en els inicis d’aquesta

campanya?

Encara estem a la meitat de la temporada d’esquí. De

moment, el balanç és bo. Hi ha neu a totes les nos-

tres estacions des de l’inici del mes de desembre.

Però, encara tenim molts dies d’esquí. L’objectiu,

sens dubte, és oferir un bon servei als esportistes i

fer que se sentin a gust a les valls que visiten. Aquí

és on es veu l’esforç de tots.

En un món tant competitiu com l’actual, amb tanta riva-

litat, unir-se era fonamental per a ser competitius en

el sector de la neu, oi?

Sí, i aquest és el resultat d’Aramón. De moment és

l’únic grup empresarial d’Espanya dedicat al sector de

la neu, i em consta que aquesta unió ha despertat

l’interès dels nostres principals competidors, la qual

cosa em gratifica. Mentre altres estacions es plante-

gen nous criteris empresarials de forma conjunta,

Aramón ja ho va fer fa dos anys, i això el posa en un

clar avantatge per mantenir-se com a societat capda-

vantera en el món de l’esquí.

“La millora de les nostres
instal·lacions és fonamental per

seguir avançant”

Mirant una mica al futur, quins projecte té sobre la

taula Aramón?

El principal projecte d’aquesta societat és el desenvo-

lupament dels seu pla estratègic: la inversió de 189

milions d’euros en la modernització i ampliació de les

estacions d’esquí que el formen. El projecte més

immediat és l’ampliació de Formigal, unes obres que

s’iniciaran tant bon punt finalitzi l’actual temporada

d’esquí, així els primers resultats ja els podran gaudir

els esquiadors el proper hivern. Altres projectes són

les ampliacions de Cerler i Javalambre, que acaben de

passar el període d’exposició pública. Pel que fa a

Valdelinares, l’elaboració del projecte tècnic està molt 

avançat, i en breu iniciarem un estudi previ per a

l’estació de Panticosa.

Per cert, fins quan estareu en el càrrec?

De moment, sóc el president i penso en el que hem

de fer i fer-ho bé. Sincerament, mai m’he fet aquesta

D’entrada, per situar una mica al lector. Expliqueu-nos

quin és el seu càrrec, quina és la feina que feu i quant

de temps porteu com a president d’Aramón.

Bé, a l ’actual itat sóc president del Consel l

d’Administració d’Aramón, Montañas d’Aragón,

càrrec que ocupo des de fa un any i des del qual tre-

ballo pel bon desenvolupament d’aquest projecte, que

promet molt en un sector com és la neu a Aragó. La

meva tasca se centra tant en els aspectes generals

com en la representació de la societat.

Amb quins objectius i com va ser que les estacions que

componen Aramón es van decidir a unir-se sota el

paraigua d’aquesta entitat.

Va sorgir amb una idea clara: millorar el desenvolupa-

ment de l’activitat de la muntanya a Aragó, amb

especial dedicació al sector de la neu. Així es va

crear Aramón, societat formada al 50% pel Govern

d’Aragó i Ibercaja.

Per cert, d’on surt el nom?

No és més que la unió de dues paraules importants

dins d’aquesta societat: muntanyes dels Pirineus i les

serres de Terol i Aragó, la terra on es troben.

Sorprèn que hi hagi algunes estacions aragoneses que

no pertanyin a la societat, oi?

Mini qüestionari
Nom: Francisco.

Cognoms: Bono Ríos.

Natural de: Sóc valencià, encara que des de molt

jove he viscut a Saragossa.

Estació d’esquí favorita: Qualsevol de les cinc que

integren el Grup Aramón. Totes tenen alguna cosa

especial per a mi.

Us agrada la muntanya… sí, des que era molt

petit m’ha agradat caminar per la muntanya i

conèixer la gent.

Casc... sí o no: Sí, no tinc cap mena de dubte.

Sou dels que aprofita al màxim un dia a la muntanya?

M’agrada passar el dia a l’aire lliure, però també

m’agrada gaudir d’una tarda en qualsevol dels

pobles propers a la muntanya.

Recomanaria esquiar per què... per moltes raons,

entre ells per l’entorn on es practica aquest esport.

Bono creu que tant important és la

modernització dels centres d’esquí

com la millora en la infraestructura,

serveis i aparcaments.
�

Com a bon president d’Aramón, Francisco

Bono és un enamorat de les estacions d’esquí

aragoneses.
�

Les estacions d’Aramón (www.aramon.com)

Cerler: 

Tel. 974 55 10 12 i www.cerler.com 

Formigal: 

Tel.: 974 490 000 i www.formigal.com

Javalambre: 

Tel.: 978 78 64 00 i www.javalambre.com

Panticosa: 

Tel.  974 48 72 48 i www.panticosa-loslagos.com

Valdelinares. 

Tel.: 978 80 25 00 i www.valdelinares.com


