■ Comunicat de premsa ■

Nadal blanc i a ple rendiment a les estacions
del Grup FGC


Gràcies a la situació d’hivern dels darrers dies, La Molina, Vall de
Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé treballen de valent per garantir
l’obertura del màxim nombre de remuntadors i àrees esquiables al
Nadal

Les estacions del Grup FGC acumulen a dia d’avui gruixos mínims de 20 cm i els màxims
han augmentat fins als 45 cm. Bones previsions que auguren unes condicions òptimes
per gaudir de la neu, tot esquiant o practicant snowboard, de cara a les festes
nadalenques.
La combinació de nevades i baixes temperatures de la darrera setmana està afavorint el
treball dels equips de pistes perquè abans de Nadal les cinc estacions del Grup FGC
tinguin a punt el màxim nombre de traçats.
Les estacions, de prop
La nit del dilluns 11 de desembre, les dues estacions del Pallars Sobirà han estat
testimoni de fortes nevades que s’han traduït en 15 cm de neu nova a la cota 2000 i 20
cm a les cotes altes d’Espot i Port Ainé. Ambdues estacions estan ja preparades per al
Nadal, amb gruixos de neu de 25 a 45 cm.
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La Molina, amb un gruix de neu màxim de 40 cm, està fent treballar de valent el nou
sistema d’innivació instal·lat aquesta tardor per tal de tenir prou gruix a les principals
pistes de l’estació, assegurant així un Nadal ben blanc.
Vallter 2000 i Vall de Núria, amb gruixos màxims de fins a 20 cm i 25 cm
respectivament, tenen el dispositiu de producció de neu treballant de valent amb
l’objectiu d’assegurar la posada en marxa dels remuntadors tan aviat com es pugui per tal
d’encetar l’anhelada temporada d’hivern 2017-18.
Per a més informació: www.fgc.cat
13 de desembre de 2017
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