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El Carnestoltes arriba a les estacions de 

Ferrocarrils carregat d’activitats per a tots els 

públics 
 

● S’han programat diverses activitats, des de concursos de disfresses 
fins a una ‘discoteca silenciosa’ 
 

● Les estacions de muntanya de Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i 
Boí Taüll celebraran el Carnestoltes el cap de setmana del 26 i 27 de 
febrer 

 

 

Les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es 
vesteixen de gala per acollir una de les festes més divertides de l’any: el 
Carnestoltes. Les persones que visitin Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Boí 
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Taüll els dies 26 i 27 de febrer gaudiran de diverses propostes, en què la diversió 
es convertirà en el gran atractiu de la cita.  

L’estació de Vallter celebrarà el Carnestoltes dissabte 26 de febrer amb disbauxa, 
música d’ambient i concurs de disfresses. Les persones interessades a participar-
hi s’hauran de fer una fotografia al Photocall que l’estació muntarà per a l’ocasió i 
penjar la instantània en el seu perfil d'Instagram amb el hashtag #disfressatavallter 
on podran guanyar dos forfets de dia i entrades al Parc Lúdic. També hi haurà un 
escenari on poder lluir la disfressa amb música en directe. A més, l’estació ripollesa, 
excepcionalment obrirà el Parc Lúdic divendres 25 i dilluns 28 perquè els infants 
que tinguin festa a l’escola puguin aprofitar al màxim el Carnestoltes. 
 
Vall de Núria organitza activitats per a tots els gustos i edats. Els menuts de la casa 
gaudiran durant tot el matí amb un taller de maquillatge perquè es pintin la cara del 
que vulguin: animals, fades, prínceps, heroïnes... Serà una jornada plena de 
fantasia sense límits. També es repartirà xocolata calenta per a tots els visitants de 
l’estació per acabar d’endolcir aquesta jornada de diversió. 
 
Paral·lelament, de 12.00 a 18.00 h, aprofitant que el dia comença a allargar i hi ha 
més hores de sol, l’estació animarà les persones visitants a relaxar-se amb una 
sessió de DJ, a càrrec de Mad Hart, a la terrassa de la Cabana dels Pastors. Una 
proposta ideal després d’una jornada a la neu, esquiant o fent snowboard.  
 
A les estacions de muntanya pallareses, Espot i Port Ainé, dissabte 26 i diumenge 
27, s’hi durà a terme un concurs fotogràfic a les xarxes socials on se sortejaran dos 
forfets de dia. Les persones interessades hauran de fer-se una fotografia amb la 
seva disfressa, pujar la instantània al seu Instagram amb l’etiqueta 
#CarnestoltesEspot o #CarnestoltesPortAine i mencionar @espot.esqui o 
@port_aine, en funció des d’on es faci la fotografia. 
 
A l’Alta Ribagorça, dissabte 26 Boí Taüll organitzarà diferents activitats per celebrar 
el Carnestoltes. Entre elles un concurs on les persones interessades hauran de 
publicar a Instagram una fotografia a l’estació disfressades, mencionar el perfil de 
@boitaull_ i fer servir l’etiqueta de la promoció #CarnestoltesBoíTaüll. A més, 
durant la jornada el servei d'animació recorrerà l'estació amb un photocall mòbil per 
incentivar la participació. Entre tots els participants, se sortejaran tres forfets de dia, 
per a tres guanyadors diferents. 
 
A més, durant el matí hi haurà música amb DJ i, com a cloenda, es podrà ballar en 
una Silent Disco, una ‘discoteca silenciosa’ on la gent balla música escoltada a 
través d’auriculars. La cita tindrà lloc a les 15.00 h a la Terrassa Font Ginebrell. 
 
A La Molina, dissabte 26 se celebrarà la cursa infantil Pista! Pista! d’Audi quattro 
Cup, aquest any dedicada a la lluita contra el càncer infantil i amb l’Ànnia com a 
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protagonista. Aquesta nena de set anys amant de l’esquí, exemple de força i 
superació, serà l’encarregada d’obrir la competició i entre màniga i màniga de la 
cursa. Els infants participants li faran un acte de reconeixement.  
 
 
23 de febrer de 2022 


