
Aventura surf de neu

A grans trets, podem dir que el total d’inversions fetes per

les estacions d’esquí, alpí i nòrdic, a Catalunya ha estat de

28.811.788 Euros (gairebé un 53 % de les inversions fetes

a tot l’estat), que es reparteixen de la següent manera

entre 3 % de les estacions d’esquí nòrdic i el 97 % de les

d’esquí alpí.

L’objecte de les inversions de les estacions d’esquí nòrdic

ha estat principalment la millora de les infraestructures

de les estacions. Com també, bona part del pressuponst

ha estat destinat a la instal·lació d’un nou sistema de

venda i gestió de forfets unificat per a totes les estacions

d’esquí nòrdic catalanes.

Respecte a les estacions d’esquí alpí, aquesta temporada

el gruix de les inversions ha anat a la instalació de nous

remuntadors el 48 % i a la ampliació i millora dels siste-

mes de producció de neu el 26 % o el 26 % restant  a les

millores d’hosteleria, accessos, etc.

- Nou telecadira desembragable de 6 places Jorge

Jordana que unirà la zona d’Orri amb el Cap de Baqueira

al punt més alt de la muntanya.

- Quatre noves pistes, 3 a Beret: Egua 2, Egua 3 (ambdues

vermelles), Tuc deth Miei (vermella)  i 1 a Bonaigua: Pala

del Teso (negra).

- Tres nous itineraris, 2 a Beret: Lacs Clot der Os i

Barlongueta i 1 a Baqueira: Deth Lac de Baciver. 

- Substitució de dues màquines trepitjaneu per dues més

potents i sistema de GPS per a tota la flota.

- Ampliació del pàrking d’Orri fins a 600 places.

- Revisió a fons de tres cafeteries a pistes, Beret, 1800 i

2200 i remodelació total del Parrec d’Orri.

- Nova Escola d’Esquí Boí Taüll Resort.

- Millora de la carretera del Resort a l’Estació i del

Pàrking.

- Nova senyalització.

- Nous Events de Freestyle i Telemark.

- Nou telecadira desembragable de quatre places “TSD

BOSC” a Espot. Inversions de millora que permetran

més comoditat i fiabilitat així com la modernització

d’algunes instal·lacions de debutants.

- Ampliació i millora de las instal·lacions de producció de

neu així com el emmagatzematge d’aigua optimitzant els

recursos per a assegurar la producció de neu continua

durant la temporada i una utilització més ecològica.

- Millora de les instal·lacions així com noves inversions

destinades a la comoditat i millor servei als nostres

clients.

- Actualització i millora de la pàgina web que permetrà

esser una font constant d’informació al client en

referència a: novetats, competicions, activitats, comuni-

cat de neu, etc. 

- Condicionament i millora de la carretera d’accés a

l’estació de Port-Ainé, des de la cota 1650 fins la cota

2000.

- Nou edifici de guixetes a la cota 2000 de Port-Ainé. 

- Inversions de millora que permetran més comoditat i

fiabilitat així com la modernització d’algunes

instal·lacions de debutants.

- Ampliació i millora de las instal·lacions de producció de

neu així com el emmagatzematge d’aigua optimitzant els

recursos per a assegurar la producció de neu continua

durant la temporada i una utilització més ecològica.

- Nova cafeteria i ampliació de la terrassa a la cota 2000

de Port-Ainé. Millora de les instal·lacions així com noves

inversions destinades a la comoditat i millor servei als

nostres clients.

- Millora de les instal·lacions del lloguer de material, així

com l’adquisició de nou material per a llogar.

- Actualització i millora de la pàgina web que permetrà

esser una font constant d’informació al client en

referència a: novetats, competicions, activitats, comuni-

cat de neu, etc. 

- Nou sistema automàtic d'accés als remuntadors "mans

lliures".

- Primera fase del segon tram del Telecabina Alp 2500,

primera fase del Telecadira Coll de Pal

- 800 metres de nous paravents a les pistes Panoràmica,

Els Coms, Alpina i estació superior del telecadira Cap de

Comella. 

- Millores i ampliació del sistema de producció de neu:

ampliació del llac Prat Agre, renovació de 18 canons,

nova tecnologia a la sala de màquines

- Reforma del restaurant cafeteria i de  l'edifici de WC  a

la zona Alabaus.

- Remodelació de l’Snowpark, amb el ”Tcd. Freestyle”, un

nou telecorda per facilitar un millor accés als mòduls i

salts de la part baixa d’aquest sector de La Pleta. Aquest

nou telecorda també permetrà un accés directe al Tsd.

Jumbo Tosa des de La Pleta. 

- Més quantitat i qualitat de neu produïda en els eixos

principals de l’estació, amb la substitució de 40 inniva-

dors antics per 40 innivadors d’última generació, de

menor consum d’energia i major rendiment.

- Millores en la innivació en el sector del Pla de Masella,

amb l’adquisició de 2 nous innivadors de baixa pressió.

- Adquisició d’una nova màquina trepitjaneu que permetrà

una millor adequació de les pistes.

- Millores a les pistes amb hidrosembra, que facilita una

millor preparació de la primera base de neu.

- Ampliació de la senyalització i de les balises cap a les

noves pistes per tal de garantir la major seguretat i una

millor identificació dels noms de les pistes.

- Adequació dels aparcaments del sector de La Pia, amb

millores diverses i pavimentació.

- Compra de nou material de lloguer amb un nou assortit

d’esquís d’alta gamma (eslàlom, gegant, etc.) de diver-

ses marques punteres del mercat.
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- Renovació Material de lloguer d’esquí nòrdic.

- Remodelació pistes esquí alpí. 

- Reperfilat i millora del traçat de la pista Pala bèstia en

diferents parts del seu recorregut.

- Ampliació i millora a la zona d'accés del Snow Park,

modificació i incorporació de nous elements de salts i

equilibri.

- Reperfilat de talussos i marges que definiran millor la

trajectòria des de la zona compresa entre l'Olla de -

Soleia" fins l'Alberg "Pic de l'Àliga" zona de connexió

amb diferents pistes.

- Millora de la seguretat a les pistes (senyalització, mata-

lassos, xarxes, balises i paviments).

- Hidro-sembra de talussos i marges, reperfilat, cons-

trucció de drenatges, així com la incorporació de nous

elements de protecció i seguretat.

- Adquisició de nous elements decoratius i d'aprenantatge

per la pista de debutants zona "Roc Malé" gestionada

per l'escola d'esquí de Vall de Núria.

- Adequació i millora de les zones d'accés i traçat dels

tubbys del Parc Lúdic.

- Amb la remodelació de l'antic edifici de "Sant Josep"

s'amplien les places hoteleres amb 10 habitacions fami-

liars (que consta cada una d'elles de dos habitacions una

amb llit de matrimoni i l'altra amb dos llits), y 10 aparta-

ments dúplex ( que disposen de cuina i menjador, sala

d'estar, dos habitacions i dos banys).

- Asfaltatge de diferents trams de la carretera Setcases -

Vallter 2000 (3,5km), sanejament, buidat i instal·lació de

noves xarxes de protecció

- Adquisició de nous vehicles per el T.C. Enric Planella ,

millora estació motriu del T.C.Enric Planella i del

T.C.Jordi Pujol

- Millora de les zones d’accés, intermitja i d’arribada a

diferents pistes, sembra d’herba, col·locació de para-

vents, millora del trepitjat mitjançant Winch

- Construcció i instal·lació d’unes tuberies d’aigua i aire

des de la Sala SDM1 fins l’arqueta 30 per a una millor i

més ràpida innivació de la pista del Xalet, pre-instal·lació

d’arquetes i sistema d’innivació a la pista del Bac, inici

de les obres d’ampliació de la bassa d’emmagatzament

d’aigua per a la innivació de les diferents pistes

- Millora del restaurant.

- Treballs de manteniment dels circuits d’esquí i raque-

tes.

- Instal·lació d’un nou sistema de venda i gestió de forfets

unificat per a totes les estacions d’esquí nòrdic catala-

nes.

- Instal·lació d’un lector de pas pels forfets de temporada.

- Webcam.

- Millores a la màquina trepitjaneu.

- Treballs de manteniment dels circuits d’esquí i raque-

tes.

- Instal·lació d’un nou sistema de venda i gestió de forfets

unificat per a totes les estacions d’esquí nòrdic catala-

nes.

- Instal·lació d’un lector de pas pels forfets de temporada.

- Webcam.

- Obres en la estructura del nou edifici de serveis.

- Treballs de manteniment dels circuits.

- 2ª fase portada línea elèctrica a Cap del Rec (encara no

operativa).

- Instal·lació d’un nou sistema de venda i gestió de forfets

unificat per a totes les estacions d’esquí nòrdic catala-

nes.

- Instal·lació d’un lector de pas pels forfets de temporada.

- Webcam.

- Millora en les instal·lacions interiors del refugi.

- Treballs de manteniment dels circuits d’esquí i

raquetes.

- Instal·lació d’un nou sistema de venda i gestió de

forfets unificat per a totes les estacions d’esquí

nòrdic catalanes.

- Instal·lació d’un lector de pas pels forfets de tem-

porada.

- Webcam.

- Nova màquina trepitjaneu.

- Obres a l’edifici de serveis.

- Ampliació del circuit de raquetes.

- Muntatge de paravents als circuits.

- Treballs de manteniment dels circuits d’esquí i

raquetes.

- Instal·lació d’un nou sistema de venda i gestió de

forfets unificat per a totes les estacions d’esquí

nòrdic catalanes.

- Instal·lació d’un lector de pas pels forfets de tem-

porada.

- Webcam.

- Millores en l’edifici de serveis.

- Ampliació del circuit de trineus amb gossos.

- Instal·lació d’un nou sistema de venda i gestió de

forfets unificat per a totes les estacions d’esquí

nòrdic catalanes.

- Instal·lació d’un lector de pas pels forfets de tem-

porada.

- Webcam. 

www.baqueira.es

www.catneu.net

www.catneu.net

www.boitaullresort.com

www.granpallars.com

www.granpallars.com

www.catneu.net

Les estacions catalanes han començat la que podria
ser una de les temporades més llargues (ja que la
Setmana Santa cau molt tard, cap a mitjans/finals
d’abril), amb força expectatives de neu i novetats.
Aquí destaquem les principals.

www.lamolina.cat

www.tavascan.net

www.vallter2000.com

www.aransaski.cat

www.guils.com

www.lles.net

www.santjoandelerm.com

www.tuixent-lavansa.com

www.yetiemotions.com

www.valldenuria.cat

www.masella.com
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