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Guia de l’estació
Macugnaga ofereix gairebé 40 kilòmetres de domini

esquiable, amb alçada suficient per garantir neu cons-

tant durant tota la temporada. A més a més, l'esquia-

da a les pistes del Monte Moro, una autèntica terrassa

privilegiada des d'on gaudir d'unes vistes inigualables

del Monte Rosa, assoleix la categoria d'espectacle. Els

seus vuitanta monitors professionals, l'escola local es

troba entre les de més alt nivell de la zona.

Esquí alpí
El rei a Macugnaga, fins a 15 pistes donen satisfacció

als amants de l'esquí alpí de tots els nivells: la zona

del Monte Moro és el punt de partida per als més

experimentats, que poden baixar des dels 3.000 m on

es troba el final del telefèric fins a l'Alpe Bill, amb un

desnivell de més de 1.000 metres, i tornar a

començar. La pista estrella és la Meccia bis, amb 7'5

km de recorregut. Podem iniciar la ruta cap a Saas-

Fee si algú ens recull. Per als menys agosarats, la

zona de Burky i Belvedere ofereix recorreguts més

curts, tot i que la pista Belvedere (3'2 km) oferirà

bones sensacions a prop del bosc i sense perdre

massa temps esperant a la cua del telecadira. La

pista dei Camosci és recomanable només per a

esquiadors de bon nivell.

Esquí de fons
Amb espais propis i diferenciats, hi ha dues àrees als

nuclis de Pecetto (Signal, amb recorreguts de 3, 5 i 8

km) i Delle Frazioni (a Isella, amb 7'5 km marcats i

153 m de desnivell màxim). Les rutes de Pecetto són

més a prop dels remuntadors de l'església vella, i les

d'Isella comencen prop de Borca per serpentejar pels

camins boscosos de la petita vall de Quarazza, a on

les cases antigues conviden a fer una parada buscant

l'any de construcció a la llinda de la porta. Es pot arri-

bar al llac de les Fades i a les cascades de La Pissa.

Surf de neu
És també a la zona del Monte Moro on  els surfistes

de neu poden començar algunes de les sessions més

intenses, ja que aquí tenen una zona reservada per a

ells. A la vall, a la zona de Belvedere, a prop de l'enca-

ra viva glacera del Monte Rosa, també es pot gaudir i

a més a més entre els boscos que omplen aquesta

zona de la vall, prop de Pecetto. Tot i que la sensació

és d'espai reduït, els surfistes gaudiran a fons gràcies

a l'absència de massificació.

Alternatives blanques
D'altres esports hivernals que es poden practicar a

Macugnaga són: l'escalada de cascades de gel, l'esquí

d'alta muntanya, les travesses amb raquetes i el tele-

marc. El cap dels guies locals, Claudio Schranz -tota

una celebritat local i company d'escalada del mite

Reinhold Messner-, pot ser la millor persona per qui

deixar-se aconsellar o a qui seguir les petjades. A

Pecetto hi ha un estadi per patinatge i hoquei sobre

gel. També, fer heliesquí permet una ràpida visita a la

veïna Suïssa, tornant a Macugnaga amb autocar.

Macugnaga és integrat pels petits nuclis de Pecetto,

Staffa i Borca-Pestarena, i forma part de la Comunitat

Montana de Monte Rosa, una fórmula administrativa

més enllà del municipi que dóna solució a les particu-

laritats de la zona i a l'aïllament que imposa el medi.

Macugnaga i les properes estacions del Val d'Ossola

(Domobianca, San Domenico, Val Formazza, La Piana-

Val Vigezzo, Alpe Devero) i Mottarone han quedat fora

de Torí 2006, potser per la seva llunyania de la capital

piemontesa -Milà és a 140 km i Torí a 180 km-, pot-

ser per les magnífiques instal·lacions de Sestrière i

les estacions veïnes.

La vall de Quarazza ofereix paisatges de

somni mentre es practica l'esquí de fons

o es fa un recorregut amb raquetes.
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El til·ler i el campanar,

símbols de Macugnaga.�

El "Funivie" que puja fins al Monte Moro,

amb parada a l' l'Alpe Bill, surt darrere

de la Scuola d'Ski de Macugnaga.

�

✒ Xavier Bautista Turisme de Piemont i Xavier Bautista�

Viatges

Macugnaga
A l'ombra del Monte Rosa

Vols gaudir de la muntanya, però també vols esquiar,

o surfejar, fer travesses amb raquetes pel bosc o fins

a la veïna Suïssa per alta muntanya, tot sense aglome-

racions, però també vols gaudir de les peculiaritats

culturals d'un dels racons més bells dels Alps, estar a

prop dels llacs del Piemont...? Macugnaga-Monte

Rosa t'ofereix tot això i més, en un entorn on pots

gaudir a l'hivern i on l'oferta esportiva s'estén durant

tot l'any, sobretot si l'alpinisme és una de les teves

temptacions amagades: el Monte Rosa ho omple tot,

quan els núvols deixen veure els seus quatre cims -les

Puntes Gnifetti (4.559 m), Zumstein (4.561 m),

Dufour (4.633 m) i Nordend (4.612 m)-. I, a més a

més, al Monte Rosa es troba la paret més alta

d'Europa, un imant pels amants de la muntanya que fa

que, a l'hivern, les pistes de Macugnaga no estiguin

gens massificades. El massís es troba en un 75 % en

territori italià: els seus vessants donen vida a un total

de set valls: Valsesia, Anzasca (tots dos al Piemont),

Lys, Valtourmanche, Ayas (els tres a la Vall d'Aosta),

Mattertal i Saastal (tots dos a Suïssa).

Els "walser", fundadors de z'Makaná
La capçalera de la vall del riu Anza (la Val Anzasca), on

es troba l'estació hivernal de Macugnaga, és un dels

assentaments que els "walser" van triar als vessants

meridionals dels Alps a les darreries de l'Edat Mitjana.

Provinents de l'actual cantó suís de Wallis, aquests

pastors seminòmades de les muntanyes es van esten-

dre pràcticament per tots els Alps: des de l'Alta

Savoia (avui dia dintre de les fronteres de França) fins

a l'actual estat federat austríac de Vorarlberg, d'oest

a est, i des dels vessants bavaresos dels Alps fins a

les valls més amagades de la Vall d'Aosta, el Piemont i

la Llombardia (totes tres regions més nord-occiden-

tals d'Itàlia), configurant àrees reduïdes que avui dia

conserven peculiaritats d'arrel alemanya dins unes

regions que mantenen llurs característiques pròpies

dins dels Estats supranacionals moderns.

Entre el segle XIII i el XIV, els "walser" van fundar 150

pobles, gairebé tots ubicats per sobre dels 1.500

metres d'alçada. A les valls de la regió d'Orsola, es

van implantar sobretot a Macugnaga (z'Makaná en el

seu dialecte germànic), als peus del Monte Rosa. El

"dorf" (poble en alemany) és el "casc  antic" de

Macugnaga, on encara es poden veure cases del segle

XVI en endavant i l'antiga esglesiola del segle XIV, al

costat de la qual encara s'alça el til·ler, ja mort, sota

del qual s'impartia justícia, i envoltada d'un cementiri

on la tradició l'ha fet acollir els cossos dels alpinistes

morts intentant l'ascensió al Monte Rosa. Arbre i

campanar són presents a l'escut del poble.

L'actual comunicació regular amb l'estació suïssa de

Saas-Fee -bé amb raquetes o esquís de muntanya a

l'hivern, bé a peu a l'estiu- és hereva de la ruta que

empraven els "walser" de Macugnaga i els suïssos per

fer comerç i portar els ramats de vaques a pasturar a

terres mes fèrtils segons l'època de l'any. Tot i la

importància de la ramaderia i l'agricultura locals, la

mineria també hi va tenir el seu espai a la Val

Anzasca: les mines d'or de Pestarena, avui només

obertes a les visites turístiques quan el temps és bo,

doncs el pont que hi dóna accés roman tancat quan la

neu el cobreix.

Els quatre cims del Monte Rosa,

d'esquerra a dreta:Gnifetti,

Zumstein, Dufour i Nordend.
�



Guia pràctica
Informació d’interès
El domini disposa de 37 km de pistes, distribuïdes en

2 verdes, 4 blaves, 6 vermelles, 2 negres i 13 itine-

raris; 12 remuntadors mecànics compostos per: 2

telefèrics, 3 telecadires i 7 telesquís.

Els forfets
Els forfets diaris són de 22'50 € els dies festius i

18'50 € els laborables. Consulteu variacions.

Lloguer de material
Al Centro di Fondo d'Isella si el que vols és fer esquí

de fons. A Pecetto, el comerç privat s'hi ha instal·lat

prop de l'Escola d'Esquí de Macugnaga, ben al costat

de la terminal del telefèric, i l'oferta és amplia.

Allotjament
A www.macugnaga-online.it i www.distrettolaghi.it

trobaràs informació general sobre els diferents esta-

bliments hotelers de Magugnaga i el districte turístic

dels llacs del nord de Llombardia. La majoria d'hotels

són ubicats a Staffa i Pecetto. Cal destacar-ne dos

que complementen la qualitat de les seves

instal·lacions amb l'excel·lència de la seva cuina: el

Zumstein (3*) i la Residència Cima Jazzi (3*) amb el

seu restaurant annex d'especialitats locals z'Makaná

Stubu. Al primer, el preu per nit en habitació doble

és de 92 a 105 €, i de 60 a 68 € en habitació indi-

vidual (a/e: zumsteinhotel@libero.it). Al segon es

poden ocupar habitacions de dues (274 €) fins a

cinc (466 €) places (a/e: cimajazzi-dufour@libero.it).

El Macugnaga és més econòmic, de 50-60 € nit en

habitació doble (a/e: hotelmacugnaga@libero.it). Són

preus orientatius, recomanem que consulteu en fer

la reserva.

Gastronomia
Per a aquells que donen una gran importància a la

bona alimentació, dir que les especialitats aquí són

genuïnament alpines (molt energètiques): a les car-

tes dels restaurants no falta la tradicional polenta,

que en aquestes valls competeix en qualitat amb els

excel·lents productes càrnics (proveu el "violino di

capra", pernil de cabra curat a muntanya), formatges

i els digestius licors de les valls properes (la "grappa"

de Piedimullera) o plats típicament italians combinats

amb productes locals (els "gnocchi all'ossolana").

Com arribar-hi
PER CARRETERA: vegeu la ruta recomanada a

www.viamichelin.com

DISTÀNCIES: La Jonquera - 860 km; Torí - 180 km;

Milà - 140 km.

AMB TREN: Trenhotel Elipsos Salvador Dalí, surt

dimarts, di jous i diumenges a les 20:38 de

Barcelona-Sants i para a Torí a les 7:30 i arriba a

Milà a les 9:10. Des de Milà hi ha servei d'autobusos

amb transbordament a Domodossola (40 km), amb

12 connexions diàries.

AMB AVIÓ: L'aeroport internacional més pròxim és

Milà-Malpensa (1:30 h des de Barcelona) més con-

nexió per autopista i carreteres locals (130 km).

Adreces d’Internet
Macugnaga-Valle Anzasca: www.macugnaga-online.it

Telefèric de Macugnaga: www.funiviemacugnaga.com

Districte dels llacs: www.distrettolaghi.it

Estat de la neu: www.neveazzurra.it

Jocs Olímpics de Torí 2006: www.torino2006.org

La zona d'esquí de

fons de Belvedere.�

A la Casa Museu Walser de Borca s'han

recreat les dures condicions de vida dels

"walser" en una exposició d'estris i mobiliari.

�

Una antiga 

casa "walser".�
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Estiu a Macugnaga
Les condicions que fan d'aquest paradís una petita

meca dels esports d'hivern, fan que a l'estiu es pugui

gaudir d'una àmplia oferta sense haver d'apropar-se a

les platges de la relativamente propera Riviera.

L'ala de pendent (parapente), en vols biplaça en com-

panyia de pilots experimentats, es pot practicar des

del febrer, i permet gaudir d'unes vistes excepcionals

del Monte Rosa (des del Monte Moro, una vegada

més!). Tennis, equitació, tir amb arc, travessa de

muntanya, bicicleta tot terreny... hi ha instal·lacions

per tot arreu per gaudir del verd que ho omple tot

quan la neu es fon.

Una de les ofertes més populars en els darrers anys

són les passejades naturalistes: l'abundant fauna local

és un atractiu de primer ordre, sobre tot des que el

1969 s'instituís la zona protegida de 3.400 hectàrees

en una franja fronterera amb Suïssa, on es poden

veure isards, marmotes, cabres, cèrvols o àligues en

llibertat. Això és l'Oasi, que s'estén des de la zona del

Belvedere, travessant la glacera -l'única dels Alps que

està creixent- que baixa des del massís del Monte

Rosa fins a prop de Pecetto, i puja pels vessants del

Weissthor (3.636 m) i l'Strahlhorn (4.191 m).

Una altra atracció dels voltants de Macugnaga és el

llac Efímer, un estany glaciar únic a Europa, sorgit

inesperadament a la vora de la glacera l'any 2002. �


