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Viatge

La Vall d’Aosta,
al cor dels Alps
La Vall d’Aosta, regió muntanyenca del nord-oest
d’Itàlia, té el privilegi d’allotjar els pics més alts del
continent i dels Alps, com ara el Mont Blanc (4810
m), Monte Cervino (4.478 m), Monte Rosa (4637m)
i Grand Paradiso (4061 m), oferint un total de 900
kilòmetres de pistes d’esquí alpí i 300 kilòmetres
d’esquí nòrdic i convertint-se, de totes totes, en un
dels paradisos europeus de l’esquí.

Vanesa Faurat i Rafel

Toni  Grases
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Per més aire que bufi, quan les ganes d’esquiar 
es fan presents, les cames van soles.

En els gairebé mil quilòmetres esquiables, 
hi ha pistes per a tots els nivells. 

Els cims més alts d’Europa abracen una de les regions
més boniques dels Alps, la Vall d’Aosta. La Vall d’Aosta
és una regió muntanyenca del nord-oest d’Itàlia. Fa
frontera amb França a l’oest, Suïssa al nord i la regió
del Piemont al sud. La regió comprèn 3.264 km qua-
drats, té 117.000 habitants, 40.000 dels quals viuen
a la capital: Aosta.
La Vall d’Aosta és la regió més petita d’Itàlia i gaudeix
d’un estatut d’autonomia des de 1948. Les llengües
oficials són el francès i l’italià. El francès és emprat en
els actes i lleis del govern, encara que la llengua més
emprada és l’arpità o francoprovençal, originari també
de Saboia. 
La Vall d’Aosta és l’única regió on encara s’utilitza
àmpliament aquest idioma, encara que durant el segle
XX, i a causa de l’educació en italià i a la immigració,
la llengua més parlada ha resultat ser la italiana.
Aquesta petita regió d’Itàlia té el privilegi d’allotjar els
pics més alts del continent, fins i tot els 4000, els pics
més alts dels Alps: el Mont Blanc (4810 m), Monte
Cervino (4.478 m), Monte Rosa (4637 m) i Grand
Paradiso (4061 m).

Com arribar-hi?
La forma més fàcil d’accedir-hi és en avió. A una hora
de cotxe arribem a la capital des de l’aeroport de Torí
Caselle. Aosta es troba també a una hora i mitja de
l’aeroport de Milà Malpensa, i a dues hores de Milà
Linate. S’hi pot arribar també des de la capital de
Suïssa, a una hora i mitja d’Aosta. Cal tenir en comp-
te que les línies de baix cost facturen a part els esquís
i l’excés d’equipatge, per tant cal informar-se a les
webs d’aquestes companyies i mirar de pagar-ho per
internet, ja que surt més barat que pagar-ho a l’aero-
port.
Un cop a la carretera, cal dir que les autopistes ens
porten directament fins el túnel del Mont Blanc, entra-
da a la Vall des de França. L’altra gran porta d’entrada
a la vall és el túnel del Gran San Bernardo, s’hi arriba
en només 30 minuts.

El paradís de l’esquí
Un dels grans atractius de les estacions d’aquesta vall
són els quilòmetres esquiables de què disposa, la qua-
litat de la neu i el fet que està assegurada tot l’any,
gràcies a les glaceres i la possibilitat de passar
esquiant d’un país a l’altre. A Cervinia s’hi pot anar
esquiant fins a Zermatt, bonica població de Suïssa. A
l’estació de Courmayeur podem anar esquiant fins a
França.
Les estacions disposen d’un total de 900 kilòmetres
de pistes d’esquí alpí i 300 kilòmetres d’esquí nòrdic.
A part, la Vall d’Aosta consta de guies alpins d’alta
muntanya, amb els quals podem realitzar extraordina-
ris itineraris d’esquí de muntanya. Durant l’estació
hivernal se celebren diferents proves, com la Copa del
Món, o d’altres competicions com el quilòmetre
llançat. Aquesta especialitat és sinònim de Cervinia i
actualment el rècord el té Simone Origone, fill de la
Vall d’Aosta, que va aconseguir lliscar a 251,400
km/h.
Els massissos del Cervino, del Monte Rosa, del Gran
Paradiso i del Mont Blanc, que són les fites més desit-
jades pels alpinistes, ofereixen als amants de la neu
l’encant de les seves grans àrees d’esquí: Breuil-
Cervina/Valtournenche; el ‘Monterosa ski’ (que inclou
tres valls connectades per telefèrics amb les esta-
cions de Chapoluc, Brusson, Antagnod, Gressoney-
Saint-Jean, Gressoney-La Trinité i Alagna), La Thuile
(connectat amb l’estació francesa de La Rosière, amb
la qual forma el domini internacional de forfet únic

‘Espace San Bernardo’), Courmayeur i Pila (situada a la
capital de la Vall d’Aosta).
A destacar també la possibilitat d’utilitzar un còmode
forfet ‘skipass Vall d’Aosta’, vàlid per a totes les esta-
cions de la Vall, a partir d’un mínim de tres dies, amb
facilitats per visitar diferents espais esportius. La Vall
d’Aosta disposa de més de 50 refugis de muntanya al
voltant dels cims més alts. Aquesta regió és, a més,
l’única regió d’Itàlia on és possible practicar l’heliesquí.
Finalment, un consell: no deixeu d’agafar el funivia del
Monte Bianco, que surt des de Courmayeur, on es
comença a volar fins al sostre d’Europa, punta
Helbronner, a 3.462 metres. També teniu la possibili-
tat de menjar a la primera parada del Funivia, al
Pavillon du Mont Fréty (2.173m.)

Cultura
A part de l’esport, aquesta vall ofereix als visitants
nombrosos castells i esglésies de l’època romana. No
us perdeu l’espectacular ‘forte di Bard’, situat a Bard,
petit municipi de la Vall d’Aosta, a 47 km de la capital
Aosta. Aquesta fortificació és el principal centre
d’interpretació i de divulgació de la cultura alpina. El
museu és un viatge virtual en el temps i en l’espai, fins
al descobriment dels Alps. El visitant té la possibilitat
d’assistir al naixement i a la colonització dels Alps per
part de l’home. Un museu interactiu i multimèdia, del
qual gaudirà amb els cinc sentits. A part, l’emplaça-
ment historicomonumental és d’interès notable. És
una imponent fortificació de principis dels vuit-cents i
visitada per personatges històrics com Napoleó o
Stendhal. L’art romànic es troba per tota la Vall
–ponts, campanars, esglésies, etc.–. La capital n’és
un bon exemple, Aosta, conegu-
da també pels historiadors com
Augusta Praetoria. Per la seva
estructura quadriculada típica
de les ciutats romanes, les
seves muralles i les seves torres
fortificades, de les quals se’n conserva una part, les
restes de l’amfiteatre i del teatre romà, Aosta s’ha
guanyat el nom de ‘Petita Roma dels Alps’. La ciutat
disposa també d’una zona comercial, on hi ha petites
botigues especialitzades i restaurants molt interes-
sants. És una ciutat ideal per passejar, ja que les
dimensions no són exagerades.

De festes i a taula
A més de la neu, la gran atracció de l’hivern a la vall és
la Fira de Sant’Orso que, des de fa un mil·lenni, el 30 i
31 de gener celebra l’artesania i els productes típics
de la regió, en una atmosfera de festa pels carrers del
casc antic d’Aosta.
Com diuen els valldostans i les valldostanes: proveu un
tros de Fontina i degustareu el millor de la Vall d’Aosta.
El Fontina és el formatge emblemàtic de la Vall, gras,
de forma cilíndrica (entre 30 i 40 centímetres de dià-

metre) i que pot pesar entre 8 i 12 quilos. Aquest for-
matge es produeix exclusivament en aquest paratge
alpí, ja que les seves pastures són les més altes del
continent. El clima i el paisatge de la Vall d’Aosta brin-
den les condicions ideals per produir aquest formatge,

realment únic al món.
La història del Fontina és la histò-
ria de la Vall d’Aosta. Les prime-
res mencions es remunten al
segle XIII. De fet, en els frescos
medievals del castell d’Issogne,

entre d’altres escenes de la vida quotidiana, es troba
també el taulell de formatges en un mercat. El Fontina
forma part de l’hospitalitat. El trobareu per tot arreu:
a les botigues, en nombroses receptes als restaurants
i fins i tot als bars.
Aconsellem anar a menjar en una de les nombroses
cases d’agroturisme. Això sí, heu de disposar de
temps i sobretot de molta gana. Aquestes cases, com
per exemple l’Azienda agrícola lo ratalé, són produc-
tors de gairebé tot el menjar que us serviran. Aquí
podreu provar l’àmplia gastronomia d’aquesta vall:
embotits, pan ner, seuppa Valpelenentse, Polenta i un
llarg etcètera de productes riquíssims amb els quals
recuperar forces després d’una llarga jornada
d’esquí.!

Més informació: www.alpsaosta.com 

Al llarg de l’hivern la neu sempre està en bones 
condicions i cap esquiador pot resistir-se a sortir 

de la pista traçada.

Si no tens vertigen, els remuntadors, com el telefèric
Plateau Rosa, són un excel·lent mirador per gaudir

de la natura.

És la única regió
d’Itàlia on es pot

practicar heliesquí
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La Vall d’Aosta té suficients atractius com per satis-
fer l’ànsia de coneixement de qualsevol persona. De

l’esquí al Forte di Bard –principal centre d’interpreta-
ció i divulgació de la cultura alpina–, a la seva zona

comercial o al seu formatge, conegut com a fontina,
tot un emblema de la vall, amb la seva forma arrodo-

nida i el seu pes, de vuit a dotze quilos.

Com viatjar
Des de Barcelona, i gràcies als aeroports de Ginebra,
Torí i Milà, la Vall d’Aosta queda molt a prop. Es triga
més o menys una hora fins al cor dels Alps i la seva
capital, la Roma delle Alpi, la ciutat d’Aosta. Però és
que des d’altres llocs, com ara València, el temps de
vol no supera les dues hores. Si en avió es triga poc
més d’una hora, en cotxe se superen els 830 quilòme-
tres en unes vuit hores, i si es vol arribar en tren
també es pot fer en mitja jornada, gràcies a les con-
nexions de RENFE amb els trens de llarg recorregut
fins a Torí i fins a Ginebra, amb trens com el Pau
Casals o el Salvador Dalí.

On dormir
A la Vall d’Aosta no hi ha problemes d’allotjament. Hi
ha més de 500 allotjaments entre hotels i residències
turístiques. Compta amb prop de 23.000 llits, i a
banda dels hotels també hi ha un bon nombre d’allotja-
ments que ofereixen habitació més esmorzar, així com
apartaments, lloguer d’habitacions, granges de turis-
me rural, refugis, albergs, càmpings, etc.

Gastronomia
Un paradís per a l’esquí, la natura, l’esport i… l’estó-
mac. Catorze vinyes, prop de vint vins amb denomina-

ció d’origen, una gran varietat d’especialitats pròpies
classificades com D.O.P. (Denominació d’Origen
Protegida), reconegudes més enllà dels límits de la vall.

Natura
Més d’una quinta part del territori de la Vall d’Aosta
està classificada com a reserva natural de la fauna i la
flora: Parc Nacional del Gran Paradiso (35.000 ha),
Parc Regional del Mont Avic (3.500 ha), vuit reserves
naturals, quatre jardins alpins, 210 glaceres, 400
llacs i un llarg etcètera d’encants naturals.

Hivern
Un paradís per a la pràctica dels esports d’hivern.
Situada al límit amb els Alps francesos i suïssos, envol-
tada dels quatre mil més prestigiosos dels Alps –Mont
Blanc, Monte Rosa, Cervino i Gran Paradiso–, la vall
d’Aosta no deixarà a cap esquiador insatisfet. Compta
amb un total de 28 estacions d’esquí, de totes les
mides, amb remuntadors de primera, una excel·lent
xarxa d’innivació artificial, i envoltats d’una atmosfera
tranquil·la i calmada, que afavoreix la desconnexió de la
ciutat i el fet de gaudir de la pau de les muntanyes. Pels
que no us agradi estar sempre a la mateixa estació i hi
aneu diversos dies, res com l’Skipass Valle d’Aosta, un
forfet vàlid per a totes les estacions de la vall a partir

de tres dies i que també dóna l’opció de conèixer altres
espais esportius i monuments de la vall. Tanmateix, la
Vall d’Aosta és un lloc perfecte per a l’esquí de muntanya
–amb 178 guies–, l’escalada sobre gel, els esports aeris,
les excursions en raquetes, patinatge, …

Fitxa esquí: 900 km de pistes alpines, 300 km de
pistes d’esquí nòrdic, 166 remuntadors, 1.234 pro-
fessors d’esquí –dels quals 144 estan especialitzats
en surf de neu, 54 en telemarc i 113 en l’ensenyament
i atenció a persones discapacitades–, 185 guies
alpins, 107 refugis, vuit bases, 180 guies i uns itine-
raris increïbles per a la pràctica de l’heliesquí.

Estiu
Si la Vall d’Aosta és un paradís per als esports d’hivern,
a l’estiu no es queda coixa i ofereix tantes o més
opcions de gaudir de la natura que als mesos de més
fred. S’hi poden fer un munt d’activitats –alpinisme, ala
de pendent, vol amb motor, canoa, ràfting, golf, bici-
cleta tot terreny, rutes a cavall, pesca esportiva o
esquí d’estiu, sense oblidar-nos de les tranquil·les pas-
sejades per la muntanya–, aptes per a tots els mem-
bres de la família.

Guia pràctica


