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Ja sigui a Catalunya, a Andorra, a Aragó i gairebé a
totes les estacions d’esquí i de muntanya de l’Estat
ofereixen uns programes més o menys atapeïts
d’activitats d’estiu. Hi ha estacions que gairebé tenen
tanta activitat com a l’hivern i ni ha d’altres que tant
sols serveixen servei de restauració. Però, que voleu
que us digui, beure’s una cerveseta en mig de la
natura, amb uns bons paisatges, té un gust diferent.
Oi que m’enteneu? I sinó tant sols ho heu de provar,
que no se us cauran els anells. Tingueu present que
l’oferta pràcticament es redueix a les estacions alpi-
nes, ja que les nòrdiques acostumen a tancar la para-
deta, tot i que hi ha algunes que sí que donen alguna
mena de servei, sobretot el cap de setmana.
Si sou d’aquells que us passeu els dies d’estiu esti-
rats a la sorra de la plata les 24 hores del dia fent
tomba i tomba, no cal que seguiu llegint, però si us
agrada fer coses noves, gaudir de la natura a la mun-
tanya en el seu estat més adient i fer una mica
d’esport, permeteu-me que us robi uns quants minu-
tets. Gairebé totes les estacions de Catalunya dispo-
sen d’un ampli programa d’activitats, entre el qual
segur que hi ha alguna cosa que us agrada. Què, les
veiem? Doncs, som-hi.

Especial estiu

Viu l'estiu… quan es fon la neu

Cada cop són més les estacions d’esquí que obren
les seves portes a l’estiu. Saben que el turisme
d’esports d’aventura i el gaudir de la natura d’una
manera diferent cada cop té més adeptes i miren de
seduir-los. Què, et deixes?

✒ Celes Piedrabuena

� Port-Ainé-Pal-Arinsal

Catalunya

A Baquèira l’estiu és ple d’activitats. En teniu un munt per triar. Tenen tres tele-
cadires oberts, per la qual cosa podeu pujar fins a les cotes més altes i gaudir del
paisatge, fer senderisme o baixar amb la bicicleta de muntanya. El senderisme
podrà ser de muntanya –com la travessa a peu del port de Viella o als llacs de
Baciver o Gerber– o rural, com ara al Santuari i poble de Montgarri, o, millor, per
observar la fauna i la flora autòctona; sense oblidar-nos del munt d’activitats que
tenen pels nens i nenes i pels que cerquen activitats més fortes, parlem de des-
cens de barrancs, ràfting o hidrotrineu. 
Més informació:
Telèfon, 973 639 000
Web: www.baqueira.es
a/e: baqueira@baqueira.es

L’estiu a Boí és diferent. Diferent perquè el concepte del “resort” és total-
ment distint. Un petit complex d’hotels i apartaments, envoltats de natura i
amb un munt d’opcions per fer una mica d’esport: piscines, pistes de tennis,
minigolf, passejades a cavall, circuits de bicicleta de muntanya, esports nàu-
tics amb aigües tranquil·les…, sense oblidar-nos del vessant cultural, amb el
romànic de la Vall de Boí. L'ampli conjunt de natura, cultura, tranquil.litat,
activitats i adaptació a les famílies ha fet de l'oferta de Boí una de les més
engrescadores del mercat.
Més informació:
Telèfon, 902 40 66 40 i 973 69 60 44 (24 hores)
Web: www.boitaullresort.es
a/e: reservas@boitaullresort.es

L’estiu es viu amb força a Espot Esquí. Hi ha el telecadira que
us porta fins a la cota 2.000 on podreu practicar un munt
d’activitats: maxitirolina, hi ha un circuit de multiaventura, un
circuit de quads, karts, tir amb arc, i hi ha excursions a peu fins
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici. Pujar en el tele-
cadira costa 7 euros, i quan hi hagi gana no tindreu problemes
per omplir l’estómac.
Més informació:
Telèfon, 973 32 40 58
Web: www.espotesqui.com
a/e: reserves@espotesqui.com

Aquest és un bon destí per a les famílies que volen passar un estiu
plegats i un xic diferent. El Centre de Vacances té capacitat per a

unes 200 places –amb habitacions de quatre i vuit places–  i està obert fins a mitjan agost. En
el moment de redactar aquestes línies no sabien si obririen o no el telecadira i en funció de la
gent que hi vagi faran més o menys activitats, però segur que podràs anar en quad, BTT, fer tir
amb arc al Refugi del Bages i tantes excursions com vulguis.
Més informació:
Telèfon, 973 49 23 01.  Web: www.portdelcomte.net
a/e: esqui@portdelcomte.net

Port-Ainé ofereix una gran continuïtat de les activitats turísti-
ques al Pallars quan la neu es fon. A partir de l’1 d’abril posa
en marxa el Ràfting Port-Ainé Sport Center. Port-Ainé disposa
del complex d’aventura més gran dels Pirineus, situat al marge
dret del riu Noguera Pallaresa, on podreu fer ràfting, hidrotri-
neu, esquí-bob, caiac, barranquisme, escalada, tir amb arc,
BTT, senderisme, excursions amb 4x4, pesca, excursions al
Parc Nacional d’Aigüestortes, sense oblidar-nos de les noves
zones d’activitats de l’estació: multiaventura –rocòdrom, tir
amb arc, pont tibetà, tirolina–, hípica –excursions a cavall–,
quads –circuit tancat de quads i excursions–, BTT –excursions
i lloguer–, senderisme i una àmplia oferta d’allotjament, on des-
taca l’Hotel Port-Ainé 2000***.
Més informació:
Telèfon, 973 620 325 i 93 351 96 09
Web: www.port-aine.com
a/e: info@port-aine.com

La Molina ofereix un munt d’activitats per a tots aquells que voleu
gaudir de l’estiu d’una forma diferent, tant en l’estació com en la
seva àrea. Tenen un telecabina obert, amb el qual podreu pujar
fins la cota 2.340, gaudir del paisatge i fer excursions –en mitja
hora arribeu al refugi, situat a la cota 2.537– d’alçada. També
podreu fer tennis, tir amb arc, quads, BTT, passejar en poni i els
més petits tenen una zona especial pensada per a ells.
Més informació:
Telèfon, 972 892 164
Web: www.lamolina.com
a/e: lamolina@lamolina.com

Malgrat que no ofereix el ventall d’activitats que disposen altres
estacions, l’oferta de Rasos de Peguera no és per menysprear-
la. Donada la seva situació, al costat de Berga, i, per tant, molt
a prop de Barcelona, és una opció més que interessant. A més

de les excursions que pugui fer cadascú, teniu hípica, BTT, esca-
lada, tirolina, senderisme, tir amb arc, pont tibetà i orientació. I, cal considerar,
que molt a prop hi ha el Monestir de Queralbs i que a tocar surt el Camí dels
Bons Homes.
Més informació: Telèfon, 93 821 05 84. Web: www.rasos.net. a/e: info@rasos.net

Aquesta joia de la creació que és Núria és un plaer visitar-la a l’estiu. Un
plaer que ja es comença a experimentar quan pugeu amb el cremallera i que
es constata quan arribeu al nucli de l’estació, amb el santuari, el llac…
Podreu fer un munt d’activitats, des d’anar pel llac amb una barca, fins

excursions i itineraris de descoberta fotogràfica, muntar a cavall, jugar al mini-
golf, tirar amb arc, excursions amb 4x4 i un munt d'excursions a peu o en bici, recordeu que
teniu el Puigmal al costat. Bé, no ben bé al costat, però tampoc està massa lluny.
Més informació:
Telèfon, 972 73 20 20.  Web: www.valldenuria.com
a/e: valldenuria@valldenuria.com
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Tot i que el telecadira no el tenen en funcionament, aquesta
petita però més que interessant estació sí que té el refugi
obert, i ofereixen rutes guiades, que us permetran descobrir el

magnífic marc natural que envolta aquesta estació. Sabíeu, per
exemple, que no gaire lluny del nucli de l’estació, hi ha 40 llacs?
Més informació:
Telèfon, 973623079.  Web: www.tavascan.net
a/e: lapleta@cambrescat.es

La petita i acollidora estació d’esquí nòrdic la Rabassa ofe-
reix un bon camp d’esbarjo: BTT –amb diferents circuits en

funció del nivell–, natura i orientació, quads, passejades amb 4x4, passejades
amb carruatge i a cavall  i menjar com a reis al Refugi de la Rabassa.
Més informació:
Telèfon, 00 376 326 222. Web: www.campdeneudelarabassa.ad 
a/e: larabassa@andornet.ad

Com a totes les estacions d’Andorra, l’estiu és viu
amb força a Ordino. Podreu fer itineraris interpretatius a

peu –el del ferro i el de la fusta–, senderisme al Parc Natural de Sorteny,
barranquisme, fer alguna activitat al circuit d’aventura –tirolines, ponts tibe-
tans…–, escalada –amb sis vies obertes més un mur artificial–, vies ferrates,
descens en BTT i podreu també llogar els serveis d’un guia de muntanya. Obre
del 5 de maig al 2 de novembre.
Més informació:
Telèfon, 00 376 737 080.  Web: www.vallordino/ad
a/e: ito@andorra.ad

Hi ha tantes activitats a Soldeu que no us les
podríem descriure totes en aquest espai. Podreu fer

tir amb arc, pesca d’alçada, minigolf, frisbee-golf, petanca, arapahoe –pati-
net tirat per gossos–, excursions a cavall, senderisme, trec, itineraris BTT,
iniciació a l’orientació, havent-hi diferents opcions de forfets, passejades amb
els telecabines de Soldeu i Canillo, així com servei de guarderia i dos restau-
rants d’alçada oberts: el de Pla d’Espiolets i el Mirador del Forn. Obert del
12 de juliol al 31 d’agost.
Més informació:
Telèfon, 00 376 890 501.  Web: www.sodleu.ad
a/e: reserves@soldeu.ad

L’estrella és el “funicamp”, al voltant del qual s’articulen
unes passejades d’anada i tornada, tiquets d’anada i tor-
nada més dinar al Solanelles, visita turística i transport de

BTT o passis de temporada d’estiu. A l’intermedi del “funi-
camp” podreu fer BTT, excursions a cavall, tir amb arc, escalada, tirolina, millo-
rar la vostra orientació i els menuts tenen el camp infantil. I, quan la gana colla,
teniu tres restaurants oberts: El Piolet, Solanelles i Costa Rodona. Obert de
juliol fins a mitjans de novembre.
Més informació:
Telèfon, 00 376 801 060.  Web: www.pasgrau.com    a/e: info@pasgrau.com

La mega estació de Pal-Arinsal viu l’estiu amb
molta empenta. Els amants de la bicicleta de mun-

tanya podran fer molts circuits i fer descens, com
també es poden fer excursions a cavall, escalada, senderisme –hi ha 16
recorreguts diferents–, tirolina, karts, quads, tir amb arc, pitch & putt o
pujar en un dels tres telecadires que tenen oberts, així com fer un dinar
d’alçada al menjador de la Caubella.
Més informació:
Telèfon, 00 376 737 000.  Web: www.palarinsal.com
a/e: palarinsal@palarinsal.com

El telecadira Jordi Pujol està en funcionament i us puja fins a
la cota 2.500, on hi ha una cafeteria i una terrassa en la

qual el sol sempre és un gran convidat. El preu del telecadira
és de 9 euros i podreu fer un munt d’excursions pel voltant.
Més informació:
Telèfon, 972 74 01 04.  Web: www.vallter2000.com
a/e: vallterra@vallter2000.com

Andorra

Pirineus orientals francesos

Molt a prop de la Cerdanya hi ha Font
Romeu, i si no hi heu anat mai, ja trigueu.

L’estiu és una bona ocasió. Podreu fer BTT
–pujada amb el telecadira i baixada per la pista–, donar-vos un tomb pel
Centre Europeu de Gossos de Trineu, pujar en un devalkart – kàrting no
motoritzat amb tracció per pujar mitjançant el telesquí–, passejades a
cavall i amb opció de rebre classes, jugar al mingolf, al tennis o anar a la
sauna o fer un passeig amb el tren groc, la línia electrificada més alta
d’Europa. Sense oblidar-nos de l’escola de vol, de la pista per patinar, de
la pesca, dels camps de futbol per a nens, del golf, de l’hoquei sobre gel,
de les excursions en quads, etc.
Més informació:
Telèfon, + 33 468 30 68 30.   Web: www.font-romeu.fr
a/e: office@font-romeu.fr

I, si pots, ves a Aramón

No gaire lluny de Catalunya hi ha les cinc estacions que s'a-
grupen sota el paraigües d'Aramón, Montañas de Aragón:
Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa-Los Lagos i Valdelinares. Totes elles oferei-
xen, bé directa o indirectament, un munt d'activitats, tant a les mateixes estacios
com a la seva àrea; així com les moltes empreses de turisme que hi ha al voltant de
les estacions. A aquesta oferta cal afegir la pròpia bellesa de les muntanyes i la
natura d'Aragó, que bé mereix de per si un viatge.
Més informació:
Cerler. Tel.: 974 55 10 12, www.cerler.com i info@cerler.com
Formigal. Tel.: 974 49 00 49, www.formigal.com i informacion@formigal.com
Javalambre. Tel.: 902 40 81 81, www.javalambre.com i javalambre@nievedeteruel.com
Panticosa-Los Lagos. Tel.: 974 48 72 48, www.panticosa-loslagos.com i ven@pan-
ticosa-loslagos.com
Valdelinares. Tel.: 902 40 81 81, www.valdelinares.com i valdelinares@nievedeteruel.com
Aramón, Montañas de Aragón. Tel.: 976 44 11 00, www.aramon.es i info@aramon.es

Situada a 1.500 metres d’alçada, a Formigueres podreu
fer rutes a peu, a cavall, amb bicicleta de muntanya, ten-

nis, aeromodelisme, assistir a exposicions i conferències i anar a visi-
tar el llac Olive, anar a la base nàutica i practicar un munt d’esports
nàutics, a les grutes de Fontrabiouse, al parc d’animals i agafar el tele-
cadira i pujar fins el punt més alt per fer bones excursions i visitar els
diferents llacs –els de Camporells estan considerats una joia dels
Pirineus– que hi ha, així com acostar-vos fins els cims més propers.
Més informació:
Telèfon, + 33 468 04 47 35.  Web: www.formigueres.com
a/e: info@formigueres.com

A més de l’oferta de la mateixa estació, dos són els altres punts

que cal destacar: l’enorme llac que presideix l’estació i el Parc

Animalier de Les Angles. Si us agraden els animals val la pena

que us hi acosteu. Hi ha dos recorreguts per fer, amb miradors

fotogràfics i àrees de descans; i al Capcyr podreu apuntar-vos a

una visita guiada del Parc dels Animals. El telecabina Les Pélerins és obert, amb el

seu BTT, ala de pendent o per pujar al llac d’Aude i als cims del Roc d’Aude, Llaret o

Péric; també hi ha 11 senders marcats i la Companyia de Guia dels Pirineus

Orientals ofereix escalada, circuits d’aventura, caminades, engorjats, via ferrata, ràf-

ting, hidrotrineu. I recordeu que al costat mateix del llac, hi ha una base nàutica: una

escola de vela, amb cursets d’Optimist, vela, surf, funboarder…
Més informació:
Telèfon, + 33 468 04 32 76.  Web: www.lesangles.com
a/e: les-angles@les-angles.com

També esquia 
a l'estiu
Normalment, la gran família blanca quan la neu es comença a fondre no vol ni
sentir parlar de l’esquí, però esquiar a l’estiu sempre pot ser una bona opció.
Els corredors professionals no poden parar el seu ritme d’entrenament i aprofi-
ten les glaceres dels Alps per seguir la seva formació. Però, qualsevol esquia-
dor aficionat també es pot apuntar a una d’aquestes estades que, per exemple
es poden fer a Tignes, Val d’Isere, Alpe Duez, La Plagne, Les Arcs, Les 2 Alps,
als Alps, o Stubai a Àustria, sense descuidar-nos de les propostes de Suïssa.
Hi ha propostes tant pels palilleros com pels surfistes. Normalment l’esquí
s’acaba cap allà les 12 o la 1 del migdia i després podreu fer un munt d’activi-
tats de muntanya, les mateixes que podreu fer aquí, però als Alps i després
d’esquiar. I sempre podreu dir que heu esquiat a l’estiu, a 3.000 metres d’alça-
da i en un glaciar.  
A casa nostra els dos principals camps que funcionen són l’Ski Camp i el Pro-
Am; ambdós duen a terme un programa específic de treball adaptat a cada
esquiador, amb exercicis personalitzats, traçats educatius…Penseu que,
segons els experts, una setmana de concentració d’esquí equival a una tempo-
rada d’hivern completa.

MÉS INFORMACIÓ:
PRO-AM: Tel.: 93 439 47 03 (Viatges Campulié) i www.campulie.com
SKI CAMP. Tels.: 93 589 10 65 i 670 29 60 96. 
www.skicamp.net i skicamp@skicamp.net


