
Secció de reportatges internacionals dedicats a explicar-vos les coses més

interessants de les estacions que visitem. Segur que algunes ja les conei-

xeu, altres són l’indret somniat al qual mai heu trobat el moment d’anar,

d’algunes no n’haureu sentit a parlar mai, esperem que després d’aquests

reportatges vulgueu anar a descobrir-les totes.

✒ Lluís Pedrerol � Samoëns i Lluís Pedrerol

Sí sobretot esquiar-les, surfejar-les, caminar-les, gau-

dir-les, perquè moltes vegades a la informació turísti-

ca li manca informació de què és el que de veritat

s’escau a l’estació. Com són de veritat les pistes i les

instal·lacions? Què cal saber per aprofitar de debò les

baixades? Quins pendents trobarem? Quins són els

millors itineraris de muntanya? Es pot enllaçar aques-

ta pista amb aquell itinerari? Puc passar d’aquesta

estació a l’altra? Hi ha zona de surf de neu? Quines

instal·lacions es preparen pels surfistes de neu? Els

més inexperts poden de veritat pujar a dalt de tot i

després baixar? Quins són els millors forapistes? Hi

ha llocs d’interès especial a l’estació? Com són les pis-

tes d’esquí de fons? Com està preparada la zona de

debutants? Quines activitats es poden fer a banda

d’esquiar? Quin és el tarannà de la vila? Etc.

Esquiar a Samoëns
Per iniciar la secció hem triat l’estació francesa de

Samoëns. Malgrat que està situada davant del Mont

Blanc, entre Chamonix i Ginebra, és poc coneguda per

l’esquiador català. Samoëns és una de les cinc esta-

cions unides a l’excepcional domini esquiable de Le

Grand Massif, amb més de 270 quilòmetres de pistes

d’esquí alpí. Les altres quatre estacions que compo-

Estacions del món

Enamora't de Samoëns

nen el domini són: Flaine, Les Carroz, Morillon i Sixt.

Els orígens de la vila de Samoëns es remunten al

1167. El nom de Samoëns prové d’una expressió

antiga que significa ‘sa’ (set) i ‘moens’ (munts), conei-

xent-se els seus habitants des d’aleshores com els

setmunts.

La distribució geogràfica de la zona s’assembla a la

Cerdanya, el que ha permès als diferents pobles i

aldees que s’estenen per la vall glacial del riu Giffre

mantenir el seu aspecte original com a pobles de

muntanya. Si li afegim l’alt grau de conservació del

patrimoni, trobem la raó que la converteix en l’única

estació d'esquí francesa que té la classificació de

Monument Històric Nacional, la qual cosa dóna idea

de la riquesa del seu patrimoni natural, arquitectònic i

cultural. 

En aquest sentit hem de destacar La Jaÿsinia (jardí

alpí creat el 1906), un til·ler del 1438 amb un tronc

de 9,5 m de diàmetre, el Château de la Tour (S.

XVII), el Château de Tornalta (S. XII), l’església (S. XII

i XV), la Grenette (antic mercat del s: XVI), les anti-

gues pedreres de pedra calcària (una associació de

talladors preserva la tradició de treballar la pedra),

un rellotge solar al costat de l’església amb les hores

de dotze grans ciutats del món i una biblioteca amb

documents força antics. Els qui tinguin interès en

veure com era antigament la seva manera de viure i

les activitats de la gent de la regió, poden visitar i fer

un tast a l’antiga granja Le Clos Parchet, no us en

penedireu.

Dins el patrimoni natural, destaca la Reserva Natural

emplaçada a Six Fer à Cheval. Si remuntem pel riu

Giffre fins al gegantesc circ (5 km) que tanca la vall

veurem els cingles, uns dels més alts del món, on

s’aboquen una trentena d’espectaculars cascades.

D’entre elles sobresurt la Cascada de Rouget, també

coneguda com la Reina dels Alps, amb una doble cai-

guda molt espectacular des de 70 m d’alçada. En

aquest hàbitat podrem observar tot tipus d’animals,

ja que es preserva amb molta cura la natura i la

fauna.

Una estació per a les famílies
Samoëns posa especial interès per  fer agradable

l’estada de les famílies a la neu, per això els propor-

ciona moltes facilitats i s’ocupa que els petits estiguin

el millor possible. Així Ski France l’ha catalogada dins

del grup d’estacions p’tits montagnards. Aquesta

designació comporta posar èmfasi en els següents

punts:

1. acollir els infants de més de 18 mesos dins d’una

estructura de qualitat

2. afavorir des dels 3 anys la iniciació al lliscament i a

l’aprenentatge a l’esquí dins els jardins de neu

3. permetre als infants debutants i als seus pares

esquiar junts dins de pistes apropiades

4. oferir un espai de trineus amb animació al centre

de l’estació

5. fer de la seguretat una preocupació permanent

6. proposar durant tota la temporada animacions per

als nens de 3 a 12 anys

7. afavorir l’allotjament de famílies i d’infants als allot-

jaments i restaurants

8. fer una política de tarifes familiars atractives

9. informar i prendre nota dels suggeriments de les

famílies.

I per als més petits i als pares: un servei molt econò-

mic de guarderia al mateix poble que fa les delícies

dels pares per a què puguin anar a esquiar, de 8,30

a 18 h. No us ho penseu dues vegades, ja que algun

dia també és divertit descobrir el poble amb altres

companys. Les monitores recullen els nens i nenes i

se’ls emporten a fer activitats pel poble, retornant-

los a l’allotjament quan acaben. No és estrany veure

grups de petits recorrent els carrers del poble. Per

si no n'hi hagués prou, al centre del poble s’ha arran-

jat una sala de jocs de lliure accés amb joguines i lli-

bres. 

Si un dia els petits no esquien no passa res, porteu-

los a les pistes de trineu: en trobarem tres. A

Samoëns 1.600, al coll de Joux Plane (amb lloguer de

trineu) i al costat de la llar d’infants dels Eserts a

Morillon.

Si pretenem que també els ensenyin a esquiar podem

optar per la modalitat combinada (de 3 a 6 anys) –llar

d’infants i jardí de neu– per un mòdic preu de 4,5 €

dia o bé 15 € setmana.
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Guia de l'esquiador a Samoëns
La neu. 
El nostre ‘rider’ ens explica per on moure’ns
Samoëns (Grand Massif) té una particularitat respec-

te a moltes estacions dels Alps. Les seves cotes s'as-

semblen més a les d'una estació dels Pirineus que a

les dels Alps. La cota mínima és de 800 m per una

màxima de 2.480 m. Tot i això, el desnivell que ofe-

reix –1.700 m–, l'extensió de les pistes –270 km– i el

nombre de remuntadors –70 -–, ja no tenen res a

veure amb els Pirineus, pel que no difereix de cap

estació reconeguda dels Alps. Les pistes es distri-

bueixen de la següent manera: 13 verdes, 46 blaves,

52 vermelles i 17 negres.

Pel que fa als remuntadors disposa de 6 telecabines,

25 telecadires i 27 telesquís. Podem esquiar a qual-

sevol de les cinc estacions o a totes alhora. Tret dels

debutants, el millor és esquiar al Grand Massif i gau-

dir de tot el domini. Serà difícil que no traïm la nostra

limitació a esquiar dins d'una sola estació. Saber a

cada moment a quina estació pertany una pista es fa

difícil i enutjós, per això aconsellem treure el forfet del

Grand Massif, i així evitarem anar preocupats per si

les pistes o remuntadors entren o no dins del forfet.

Degut a les baixes cotes de l’estació, recomanem que

no oblideu de consultar la innivació abans d’anar-hi.

Pista estrella
Tenim la sort de poder fer una d'aquelles pistes que

no s'acaben mai, Les Casacades – 14 km de llargada i

1.700 m de desnivell. Per fer-la de dalt a baix el

millor és pujar fins a Les Grandes Platiers (Flaine)

2.480 m. Aprofiteu per fer-vos les fotos amb el Mont

Blanc al fons si encara no us les heu fetes. Els pen-

dents no són forts i els esquiadors avançats i atrevits

també poden baixar la pista, ja que la considerem

fàcil. És molt important que us assabenteu de l'estat

de la neu, ja que la llargada de la pista fa que trobem

diversos tipus de neu. Aquesta pot ser l’única pega.

Per la resta, és una pista per passar-ho molt bé i gau-

dir d’un paisatge excepcional. No tots els dies es

baixa pels límits d’una reserva natural. Per a aquells

qui sempre tenen sort,

és el moment de salu-

dar algun isard.

Hi ha la possibilitat de

baixar per la banda de

Gers. D’aquesta mane-

ra el primer tram té

més dificultat, però

pensem que fent-ho

així espatllem la baixa-

da. Quan arribem al

final, una mica can-

sats, s’ha d’agafar l'es-

quibús per tornar a

Samoëns. 

Debutants
Ja hem explicat que

Samoëns és una estació dedicada a les famílies.

Quedarem força impressionats de les instal·lacions i

propostes que trobem pels més joves, però també

per aquells que s'inicien en això de lliscar a la neu. Si

esteu a Samoëns pensem que el millor és que aneu a

tres zones ben diferents. La primera, es troba a

Samoëns 1600 (Plateau de Six), des del Nadal de

2003 podrem pujar-hi des del mateix poble amb el

nou Grand Massif Express. Perfecte per no agafar el

cotxe i per arribar sense passar fred. Samoëns 1600

és el centre neuràlgic de l'estació i on es troben les

escoles, els serveis de botigues, lloguers i restau-

rants.

No deixeu d’anar a la meravellosa zona de Sixt, al fons

de la vall, amb els remuntadors Fontaines i Casacades

especials per a debutants. Acostumats a trobar els

remuntadors de debutants al mig de les estacions, en

aquest racó tranquil i envejable tindrem la sensació

que tot ho aprenem més ràpid. Des de Samoëns l'ac-

cés a Sixt amb esquibús és d’allò més còmode.

Si no teniu mandra per agafar el cotxe i anar a

Morillon, els debutants que ja portin un temps practi-

cant, o aquells que pensen que sempre ho seran,

poden fer les pistes Marvel i Labérieu. És la manera

de fer pistes fàcils, divertides, tranquil·les, sense por

que ens passi res i arribar a baix amb la sensació

d'haver fet la gran baixada. No tots els dies trobem

desnivells de 800 m sense dificultats.

Avançats
Sense que penseu que es tracta de pistes tràgiques o

que a Goethe li va donar per esquiar, procureu no dei-

xar de fer dues pistes vermelles, anomenades Faust i

Mephisto que surten des de dalt de tot, carena de

Les Grandes Platiers (Flaine) 2.480 m. Com hem

comentat al parlar de la pista estrella, aprofiteu per

fer-vos les fotos amb el Mont Blanc al fons si encara

no us les heu fetes. Per pujar agafarem el remuntador

més modern i impressionant del Grand Massif, la

cabina de les Grandes Platieres.   

L’altra alternativa que proposem consisteix a enllaçar

tres pistes blaves –Dolomie, Portet i Sarbotte–, per

descendir des de Les Grans Vans (2.204 m) fins a

Les Carroz (1.200 m). No us perdeu les vistes sobre

Magland al tram final de la pista.

Surfistes
Les zones especials per fer surf estan indicades, tan

sols heu de seguir aquelles senyals on trobeu el gos

Warf, la mascota del Grand Massif. Les diferents

zones es troben a:

Morillon: jumpark de nens amb una zona lúdica desti-

nada als surfistes d’entre 5 i12 anys i, per què no, als

pares més atrevits.

A Samoëns, jumpark lúdic: aquesta zona es compon

de recorreguts (runs) de diferents nivells (verd, ver-

mell i negre). Es troba a prop de la sortida del teleca-

dira de les Gouilles Rouges. Acostuma a estar anima-

da per diverses activitats, discjòqueis i barbacoes.

A Flaine, hi ha un jumpark d’estil lliure: amb un bon dis-

seny, acostuma a estar perfectament mantingut ja que

sempre el trobem en les condicions més òptimes. Els

que vulgueu més informació podeu consultar 

www.jampark.com 

Experts - Forapistes
Està molt clar quin és el lloc per passar-ho bé. Un

espai sobresurt de la resta –La Combe de Gers– el

paradís de la neu pols. Qui arriba a Gers té la sensa-

ció d'arribar a un lloc especial, una mena de cementiri

d'elefants, reservat a aquells a qui les pistes els han

quedat petites. El camí d'entrada a Gers ja informa

que s'abstinguin de passar els qui no són experts.

L’oferta és senzilla, un remuntador que surt de 

1.716 m. i ens puja a 2.200 m., porta a una única

pista –Styx. Per què una sola pista? Doncs, perquè es

tracta de dissenyar les baixades. Tot i que la pista

marcada com a negre no desmereix, el que s'ha de fer

a Gers és aprofitar els múltiples vessants de la mun-

tanya. A cada baixada es poden fer traces noves, és

d’aquells llocs on la neu sembla no acabar-se mai. No

per res, una de les fotos de promoció de l’estació està

feta en aquesta pista amb el Mont Blanc al fons

–vegeu foto–.

Els qui busquin emocions més fortes poden entrar a

Gers per l’accés triat pel nostre raider. Des de la

separació de les pistes Cascades i Zeolite, cal pujar al

cim de la Tête Pelouse (2.474 m.), vessant sud i des-

cendir per la cara nord –vegeu foto del nostre raider–. 

Com que de vegades Gers està tancat per risc

d’allaus, o després de grans nevades triguen a enlles-

tir el telesquí, cal tenir preparades les alternatives. A 

Flaine tenim les pistes Diamant noir i Corbalanche, o

les pales i petits corredors a la dreta del descens del

telecabina Grandes Platieres.

Si us quedeu a Samoëns, us hem de dir que ens vam

divertir molt al vessant nord de la Tête de Saix. S’ha

de pujar per dos vells telecadires–Gouilles i Croix que

ens porten a tres pistes negres: Aigle noir, Chamois i

Marmottes, des de les quals és possible fer forapis-

tes no massa llargs, segurs i divertits. 

Més activitats
Tant si anem a l’hivern com a l’estiu no tindrem temps d’avorrir-nos. Les anomenades

activitats nòrdiques també tenen la seva importància. 80 km d’itineraris marcats per

les raquetes de neu i passejades. Un dels dos espais per practicar l’esquí de fons –Jeux

Plagne– és impressionant, amb vistes panoràmiques a la carena del Mont Blanc. Situat

a 1.700  m d’alçada  té la neu garantida. Els mesos de més fred podrem fer patinatge

sobre un llac natural (Patilac). A més de l’accés en cotxe al coll de –Jeux Plagne– cal

comptar amb petits autobusos que ens porten fins a les pistes. L’altra zona d’activitats

nòrdiques situada al fons de la vall d’Haut-Giffre, al mig de Sixt-Fer-à Cheval, disposa de

50 km  de pistes que voregen la reserva natural. 

A l’estiu destaquen els camins marcats per fer bicicleta de muntanya –600 km– i per

fer excursions a peu –900 km. Tant per a la bicicleta de muntanya com per a les cami-

nades, l’Oficina de Turisme disposa de plànols desplegables i dos llibres de rutes. El

sistema utilitzat per indicar les pistes de bicicleta i el seu grau de dificultat (verd, ver-

mell, negre) és el mateix  que fan servir els mapes de pistes. El funcionament d’alguns

remuntadors durant l’estiu permet que tothom accedeixi d’una manera o altra als

recorreguts.

Aquests darrers anys, a més de potenciar la bicicleta de muntanya, Samoëns està

donant força a La Cyclo, una cursa de cicloturisme de 221 km dividida en dues etapes,

cap als voltants de la segona quinzena de juny. Com ens explica Alain Quievre a l’entre-

vista, aquest any hi han participat 500 persones. A veure qui s’anima a pedalejar per

trams del Tour i recórrer els magnífics paratges (informació a http//www.lacyclo.org).

Les diferents activitats no s’acaben aquí, a Samoëns també podem fer espeleologia,

escalada, escalada en gel a cascades de glaç, ala de pendent vols amb helicòpter, fit-

nes, estiraments (stretching), hípica, tir amb arc, massatge shiatsu, activitats aquàti-

ques: ràfting, hidrotrineu, canoa, caiac, air-boat, canoraft, submarinisme sota el gel, i

moltes altres coses. 

Altres
La Jaÿsinia (jardí botànic). 8.000 espècies de tots els continents. Responsabilitat del

Museu d’Història Natural de París. Obert tots els dies de 8 a 12 i de 13,30 a 17,30.

Entrada gratuïta.

Visites turístiques comentades pels guies dels Monuments Històrics i la Savoia. Mercat

de brocanters cada dia de la setmana a un poble diferent.

Informacions tècniques i pràctiques
Cotes:
Le Grand Massif: 800 m a 2.500 m. Samoëns: 1.600 – 2.500 m.
Les Carroz: 1.140 – 2.500 m. Flaine: 1.600 – 2.500 m.
Morillon: 800 – 1.900 m. Sixt: 800 -1.600 m.
Accessos:
Amb cotxe: Distància des de la Jonquera = 600 km. 
Distància en hores a Ginebra = 1; Lió = 2.
Autopista d’accés: A40 direcció Mont Blanc, sortida Cluses/Scionzier. 
Amb tren: Estacions del TGV des de Ginebra, Annecy i Cluses a 20 min.;
línies especials durant l’hivern. Enllaços amb bus (www.altibus.com) o taxi
(www.giffre-transport.com) 
Novetat important:
Per avió: Aeroport internacional de Ginebra (70 km) més autobús regular
fins a Samoëns i altres.
Volem deixar clar que amb l’abaratiment dels vols a Ginebra, la combinació
avió-taxi sota reserva de taxi a (www.giffre-transport.com) des de 38 € es
presenta com l’opció de viatge més atractiva. Si més no, proveu-ho.
Informació i adreces Internet:
Estacions:
- Samoëns: www.samoëns.com; www.skisamoëns.com
- Le Grand Massif: www.legrandmassif.com
- Morillon: www.morillon.com; www.skimorillon.com
- Sixt: www.sixt.com; www.skisixt.com
- Le Carroz: www.lecarroz.com; www.skilecarroz.com
- Flaine: www.flaine.com; www.skiflaine.com
Surf de neu:
- Jampark:: www.jampark.com 
Informació general i reserves
- Giffre Réservation www.giffre-reservations.com
- Aéreau Voyages www.alpsweek.com
Reserves:
- cursos a l’ESF (Escola francesa d’esquí): www.esfsamoens.com
- forfets www.skisamoëns.com
- taxi www.giffre-transport.com
Activitats aquàtiques:
- Sixt aventure passion www.hautesavoie-rafting.com

Entrada a Gers 

per la Tête Pelouse.
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