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Vallter millora l’oferta amb una nova pista 
d’esquí nòrdic, la modificació del domini 
esquiable i la rebaixa del preu del forfet 
 

• El conseller Vila anuncia un paquet de mesures per impulsar la 
transformació de Vallter 2000 en una estació de mun tanya amb 
activitats tot l’any i que sigui motor econòmic pel  Ripollès 
 

• Territori i Sostenibilitat, a través d’FGC Muntanya , invertirà mig 
milió d’euros en el nou model d’explotació de les i nstal·lacions amb 
l’objectiu d’assolir els 60.000 visitants anuals 

 
 
 
El conseller de Territori i Sosteniblitat, Santi Vila, ha anunciat avui a Ripoll que 
l’estació de Vallter 2000, propietat de la Generalitat a través del grup FGC des 
de fa més d’un any, millorarà a partir d’aquesta temporada d’hivern la seva 
oferta amb l’obertura de nous atractius, com una pista per a la pràctica de 
l’esquí nòrdic, la rebaixa del preu dels forfets entre un 22 i el 33% o la 
modificació del domini esquiable, entre altres mesures. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat invertirà mig milió d’euros en el nou model d’explotació. 
 
L’objectiu, segons Vila, és que Vallter “sigui un motor econòmic pel Ripollès, 
al costat de la ja consolidada estació de muntanya de Vall de Núria o la 
futura creació del parc natural de les capçaleres d els rius Ter i Freser” . 
 
El paquet d’actuacions de transformació de l’oferta de Vallter 2000 se centra en 
l’optimització de l’estació d’esquí amb els seus productes i serveis, el 
desenvolupament del concepte d'estació de muntanya per tot l’any i la 
potenciació d’una zona d’activitats de lleure: 
 
Modificacions del domini esquiable:  

• Destinar la zona del Xalet per la pràctica de les activitats de muntanya 
• Reubicar 30 canons de neu a les pistes dels Berquins i la del Puig dels 

Lladres, per oferir una oferta més compacta i garantida de neu. 
  
 
Adequació del preu del forfet al producte:  

• Creació d’una tarifa molt atractiva: 25€ adult i 16 infants (fins ara era de 
32 i 24€, respectivament). 

• Vallter s’incorpora als forfets de temporada que permeten esquiar a totes 
les estacions de FGC. 
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 Creació de nous productes serveis i activitats:  
• Creació d’una pista d’esquí nòrdic a la zona del Coll de la Marrana 
• Reactivació dels sopars de la cafeteria de les Marmotes 
• Remodelació del parc lúdic 
• Escola de natura 
• Cursos d’iniciació d’esquí de muntanya 
• Senyalització de circuits de raquetes i esquí de muntanya 
• Activar acords específics amb entitats esportives i institucions 
• Posada en marxa de productes de senderisme entre les estacions de 

Vallter i Vall de Núria. 
 
Totes aquestes accions s’han dissenyat amb l’objectiu d’assolir un nombre de 
visitants anual proper als 60.000. En els darrers 5 anys l’estació havia anat 
perdent visitants fins arribar als 31.700 de la passada temporada, el que 
significa una disminució del 48% respecte del 2008. 
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