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Editorial

Us emplacem a celebrar el Dia Internacional de les Muntanyes, que enguany nosaltres celebrarem 

el 13 de desembre amb l’alpinista Alberto Iñurrategi, a l’Auditori Nacional, amb una conferència i 

una projecció. L’Elogi del fracàs és un títol que convidarà el públic assistent a reflexionar sobre la im-

portància del camí per sobre de l’assoliment del cim. Aquest acte serveix per compartir amb tothom 

els valors de la muntanya i la capacitat de superació personal dels seus protagonistes en primera 

persona. Gràcies a la col·laboració de la CNAU (Comissió Nacional d’Andorra per la Unesco) i del 

Ministeri d’Educació, el missatge arribarà també als escolars, enguany amb una sessió exclusiva per 

a ells que se centrarà en la solidaritat. El Dia de les Muntanyes ha quedat fixat al calendari d’Ordino 

com una cita ineludible que aquest any ens fa més protagonistes, ja que la Unesco el dedica al tu-

risme sostenible a les muntanyes. 

Aquest hivern, Ordino amplia els seus circuits per a la pràctica d’esports de neu com l’esquí de 

muntanya i les raquetes. Hem inaugurat nous traçats a la vall de Sorteny i es preveu obrir l’oficina 

d’informació del Parc natural durant les dates de més afluència turística. Confiem que sigui un èxit 

també a l’hivern, i contribuirem a fer pedagogia i compartir aquest espai de natura protegit únic a 

l’estiu, però que no deixa de captivar també a l’hivern.  

El desembre és temps de celebració i tradició, amb les festes de Nadal. Durant aquests dies, troba-

rem bons moments per compartir amb aquells que estimem. Per això, des del Comú, hem organit-

zat un munt d’actes i activitats per viure-les en família. El Christmas Village d’Ordino, del 3 al 8 de 

desembre, omplirà els carrers de vida amb artesans i comerciants km 0. La Fira de Nadal a Ordino 

ha esdevingut un referent per al públic local i turista, que vol fer les compres nadalenques en un 

entorn únic, i per això tornem a comptar amb la col·laboració de l’Era d’Ordino. Ampliem també els 

espais d’exposició i activitats amb l’interior i el pati de l’Era Rossell i els jardins de la Casa Pairal, on 

tindrà lloc l’encesa de llums el divendres 3 de desembre, a les sis de la tarda. Us esperem a tots a 

l’acte d’inauguració amb una estrena de l’Esbart Valls del Nord. L’accés als actes i esdeveniments, in-

teriors i exteriors, comportarà l’acreditació del passaport Covid amb la presentació de qualsevol dels 

tres certificats vàlids. La mesura, juntament amb l’ús de la mascareta en tot moment, persegueix la 

contenció del virus i entre tots haurem de fer un esforç per aconseguir-ho. I ara sí, només em queda 

desitjar-vos molt bones festes a tothom.  

«Hem inaugurat nous circuits
per a la pràctica de l’esquí de muntanya

i les raquetes de neu a la vall de Sorteny»

https://www.sorteny.ad/itineraris/hivern
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‘Elogi del fracàs’ per Alberto Iñurrategi

DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES

Alberto Iñurrategi ofereix una perspectiva diferent i àmplia de 

l’alpinisme amb la introducció del fracàs i la superació personal 

com a veritables reptes als quals s’enfronta un alpinista quan 

vol assolir un cim. Sap molt bé de què parla, ja que ha coronat 

els catorze vuit mils i en l’última expedició amb el seu germà 

va tornar sol. La seva conferència i projecció «Elogi del fracàs» 

serveix per relativitzar el que suposa fer el cim i ponderar la im-

portància del camí per arribar-hi. L’èxit i el fracàs són dues cares 

de la mateixa moneda per a qualsevol himalaista.

Iñurrategi compartirà la seva experiència personal i les seves 

vivències al llarg dels anys amb el públic el dilluns 13 de desem-

bre, tot i que la celebració mundial serà el dissabte 11 de des-

embre. La implicació de la Comissió Nacional Andorrana per la 

Unesco farà possible un any més que el convidat pugui compar-

tir amb els escolars del país les inquietuds i l’experiència viscu-

da. En aquesta ocasió es tractarà el vessant de la solidaritat, per 

fomentar entre el joves altres valors que inspiren les muntanyes 

i que van més enllà de la visió exclusivament competitiva. 

La narració en primera persona i l’intercanvi amb el públic se-

gueix sent la clau de l’èxit d’una celebració que al llarg dels 

anys ha tingut diferents col·laboradors. L’organització de les 

últimes edicions del Dia Internacional de les Muntanyes ha 

comptat amb la col·laboració de Viladomat Esports, que tam-

bé és part implicada en el Cicle de cinema de muntanya i de 

viatges. Gràcies al seu suport s’han pogut portar esportistes de 

reconeixement mundial en diverses disciplines, no únicament 

de l’alpinisme.

 Foto: www.ternua.com/es/alberto-inurrategi
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La minoria opina...
Sandra Tudó

MARTA PALAU: «La nostra empresa, Viladomat Esports, pertany a aquest 
univers del muntanyisme amb un significat ampli del concepte»

DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES

Després de vint anys de col·laboració amb el Comú d’Ordino, 

parlem amb Marta Palau, directora de màrqueting de Viladomat 

Esports, partner en l’organització del Dia Internacional de les 

Muntanyes.

- Què trobarem en aquesta celebració del dia 13 de desem-

bre a l’Auditori Nacional?

L’Alberto Iñurrategi és un alpinista basc de referència, molt im-

portant per les seves gestes, un gran alpinista que ens transme-

trà els seus valors en un dia tan assenyalat. Encaixa molt bé en 

aquesta sessió, perquè el dia 13 és un dia per celebrar la mun-

tanya, la natura, i la conferència estarà carregada de significació.  

- Quins altres noms que hagin passat per Ordino destaca-

ria, ja sigui al cicle de cinema o al dia de les muntanyes?

En aquestes dues dècades hi ha hagut convidats de molt renom. 

Personalment, em va agradar molt la intervenció l’any passat del 

polonès Denis Urubko, i també recordo amb molta estima l’ale-

many Alex Huber. Hem hagut de viure també alguna pèrdua, 

com la del Sergi Mingote, amb qui comptàvem l’any passat i que 

malauradament es va quedar pel camí. 

- Quin és l’interès com a empresa per implicar-se en inicia-

tives com aquesta?

Compartim al cent per cent els valors i les inquietuds que s’ex-

posen aquest dia. Aportem més noms al Cicle de cinema de 

muntanya i de viatges que no pas al Dia Internacional de les 

Muntanyes, però en qualsevol cas, la nostra empresa també per-

tany a aquest univers del muntanyisme, amb un significat ampli 

del concepte. Tenir presència en esdeveniments com aquest, que 

mostren la passió per la muntanya des de molts vessants dife-

rents, és molt gratificant per a nosaltres. També és cert que fins 

ara ens hi sentim còmodes i hem compartim l’enfocament d’una 

manera natural.  

http://www.ordino.ad/docs/audio/ptt-20211203-wa0001.opus/view
http://www.ordino.ad/comu/el-comu/arxius/talldeveusandratudo.mp3
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EL PERFIL DE JORDI SERRACANTAEL PERFIL DE JORDI SERRACANTA

Pilot de ral·lis, campió de Catalunya de waterpolo amb el Club 

Mataró, Jordi Serracanta es dedica professionalment al món de 

la banca. Des de fa dos mandats ha estat responsable d’Esports 

i Turisme, conselleria a la qual es va afegir Dinamització, un dels 

objectius prioritaris per a la parròquia de l’equip comunal actual.

- Quina valoració fa de l’estiu que hem tingut?

Hem superat totes les expectatives gràcies al nou atractiu del Mi-

rador Solar de Tristaina, que va tancar la temporada el mes d’octu-

bre amb més de vuitanta mil visites.

- Això vol dir més pernoctacions?

No necessàriament, però sí que és un fet que els restauradors han 

tingut una afluència més alta que altres anys. Així ens ho ha tras-

lladat l’Associació d’Hotelers i Comerciants d’Ordino (AHCO). Tots 

volíem un atractiu fora de la temporada d’hivern i l’estació l’ha 

encertat de ple. Volem més pernoctacions, però per a la taula de 

dinamització l’objectiu és fidelitzar el client, primer fer-lo venir, que 

és el que ha aconseguit el mirador, i, després, que consumeixi, i si 

aconseguim que es quedi a la parròquia uns dies, millor.

- El repte ara serà gestionar aquesta gran afluència de gent 

a la vall?

Ha estat un impacte molt localitzat en un lloc on ja hi ha traça 

humana i una infraestructura creada que ara s’està aprofitant. A 

més, això ens ha ajudat a diversificar i desmassificar altres llocs 

com Tristaina. La gent ja no puja en xancletes als llacs i es tracta 

d’una visita poc invasiva. S’ha aconseguit dinamitzar el nord de la 

parròquia fora de la temporada de neu. Altres atractius a la zona 

són la mina de Llorts, que ha incrementat les visites per sobre del 

2019; la inauguració del mirador del planell del Quer, i la nova 

concessió del Refugi de Sorteny.

- En l’estratègia turística, suposarà una limitació haver rebut 

ara fa un any l’etiqueta de Reserva de la Biosfera?

Al contrari, ser una reserva de la biosfera ens ha d’ajudar a trans-

metre quin model turístic volem. Sens dubte, per a la població 

d’Ordino i per a les institucions, ha de ser una garantia d’una ma-

nera de fer i d’actuar en la gestió del territori i, naturalment, en 

la política turística per evolucionar. Ordino ha de ser, i penso que 

ja ho és, un paradigma de la protecció del medi i de la natura, no 

només com una destinació turística, sinó també com una contri-

bució a la conscienciació de l’equilibri i la sostenibilitat, tan neces-

saris avui. Les destinacions de muntanya han de ser molt més que 

una opció turística.

- Quines conclusions va treure de la participació en la cimera 

sobre esport i innovació organitzada per Andorra Business.

Hem de ser conscients que l’esport és un pilar fonamental en la 

nostra societat. El CEO ha recuperat xifres d’abans de la pandè-

mia, amb 1.800 socis. El congrés va servir, d’una banda, per in-

troduir les eines virtuals que tenim a l’abast per gestionar millor el 

rendiment i personalitzar els programes esportius amb l’objectiu 

de seguir les últimes tendències. I d’altra banda, es va parlar molt 

dels e-sports, que no són jocs sinó esports electrònics, i hem de 

saber que actualment estan servint per entrenar pilots de la fór-

mula 1. L’ACA Simracing ubicat a l’antiga Oficina de Turisme n’és 

un bon exemple.

- De quina manera es vol apostar pel turisme esportiu?

Tenim unes instal·lacions esportives fabuloses, amb l’avantatge 

que les distàncies són molt curtes. Quan fas una estada de pretem-

porada o una tecnificació, el fet de no haver d’agafar un transport 

per fer els desplaçaments es valora molt. Es vol potenciar i arribar a 

atraure clubs en tots els períodes vacacionals. El turisme esportiu, 

sens dubte, ajuda al teixit empresarial de la parròquia i dinamitza 

els establiments comercials. Ho hem viscut amb la convocatòria de 

grans proves com la Trail 100.

«Ser una reserva de la biosfera garanteix a Ordino una manera de fer i d’actuar»

«El mirador ens ha ajudat
a diversificar i no massificar

altres llocs a l’estiu, com
els llacs de Tristaina»

   

Al capdavant

de la Conselleria

de Turisme, Esports

i Dinamització.
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GENT GRAN

Monsenyor Vives obre les portes del Palau episcopal a la Casa Pairal 

símil del document dels Pariatges. Vives va assegurar que l’Arxiu 

Capitular ha estat centre de la seva atenció i ha esdevingut un 

dels millors de l’Estat espanyol, amb la conservació de 6.000 per-

gamins, 152 còdexs i 105 incunables. El seu amor pels llibres va 

quedar demostrat amb la posterior visita a la biblioteca comunal, 

on va reconèixer la importància i l’empremta que deixa la figura 

del bibliotecari en els lectors i usuaris. Vives va encoratjar la lectu-

ra dels clàssics d’aventures per als més petits i va esmentar Dos-

toievski com un autor imprescindible que cal llegir, almenys, un 

cop a la vida. La gestió de la pandèmia a Andorra va rebre elogis 

del copríncep, que va insistir en la política social que va activar el 

Govern. Derivada de la pandèmia, la salut de la gent gran i dels 

col·lectius més fràgils com els malalts mentals preocupen Vives, 

que va avançar un conveni amb Catalunya i Andorra que donarà 

assistència a banda i banda del Pirineu, actualment dependent de 

Lleida i Barcelona, per tractar les malalties mentals greus. Tot i va-

lorar la feina que es fa des de l’Hospital Nostra Senyora de Merit- 

xell, va assegurar que es tracta d’un problema creixent per al qual 

el Bisbat d’Urgell contribuirà amb la cessió d’un ampli espai del 

seminari actual. Vives va mostrar un gran sentit de l’humor i una 

profunda preocupació per la gent que viu sola després de patir 

alguna pèrdua i haver de fer front al dol o a la malaltia. 

Ara només faltar trobar un forat a la frenètica agenda d’activitats 

de la gent gran per anar a passar el dia a la Seu d’Urgell. La seu 

dels arxius del Bisbat és actualment a l’església dels Dolors de la 

capital urgellenca. I probablement es visitarà també la catedral.

Joan-Enric Vives, l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, va 

tenir una càlida acollida a la Casa Pairal en la seva visita pastoral, 

que va començar l’1 de novembre amb la missa de difunts a l’es-

glésia parroquial. La trobada amb la gent gran de la parròquia va 

tenir lloc el 21 de novembre, i va estar acompanyat en tot mo-

ment de la cònsol menor, Eva Choy, també consellera de Benestar 

Social. Va ser un intercanvi distès i amable, al qual van assistir una 

vintena de padrins. La disposició de tothom en rotllana va accen-

tuar la familiaritat de la conversa. 

Vives ha obert les portes de Palau a la gent gran d’Ordino amb 

el compromís d’acompanyar-los personalment per descobrir al-

guns dels tresors que guarda aquest lloc històric, dipositari de la 

història d’Andorra, on es pot trobar, entre d’altres, una edició fac-

http://flic.kr/s/aHsmXbAztQ
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L’ENTREVISTA Inka Bellés Naudí

Després de penjar els esquís de competició el 2016, l’Inka Bellés 

Naudí es va reorientar professionalment com a guia de munta-

nya i guia cultural. Col·labora en revistes franceses especialitza-

des en esquí de muntanya. Aquest estiu es va atrevir a muntar 

dos escapes rooms a la parròquia, Sornàs 1930 i La Mina, a 

Llorts,   conjuntament amb la guia Mar Gual. Actualment mostra 

les moles farineres de la parròquia al visitant.

- Com sorgeix la idea d’oferir una visita guiada a les moles 

farineres de la parròquia?

La iniciativa de recuperar i donar a conèixer aquest patrimoni 

sorgeix del Tonet Naudí d’Ansalonga, que va proposar al Comú 

donar més visibilitat a aquestes construccions amb un itinerari, i 

llavors em van contactar com a guia cultural de la parròquia. En 

un principi, la ruta es va dissenyar conjuntament amb la Gem-

ma Adellach, també guia de muntanya. Vam tenir l’oportunitat 

d’entrevistar grans experts de les moles com la Francina Pons i 

el mateix Tonet. Vam buscar testimonis com els de la Lurdes i el 

Francesc Riba, fills de l’últim moliner d’Ordino. El Comú ens ha 

facilitat tots els recursos tècnics i materials que hem necessitat. 

Així és que estic molt agraïda.

- Quin és el principal interès que genera la visita i com s’or-

ganitza?

L’objectiu de la ruta és donar a conèixer a tothom la importàn-

cia d’aquestes estructures, avui oblidades, tan essencials per a la 

vida agrícola de l’Andorra rural. En èpoques de bonança hi havia 

entre vint i trenta moles per a una seixantena de famílies. I amb 

elles s’obtenia la farina panificable i el pinso per als animals. En 

aquesta ruta podem conèixer el funcionament d’una mola, el 

sistema hidràulic, el carcabà, que és la part inferior, i l’obrador a 

la part superior. L’itinerari ens porta de la Cortinada fins a San-

ta Bàrbara, a Ordino, i parem en nou punts a través dels quals 

coneixerem la història de les moles. Les localitzacions es corres-

ponen amb la ubicació de les moles que encara estan en bon 

estat, en ruïnes o desaparegudes. Visitem moles típiques com 

la del Mas d’en Soler o de Cal Pal i podem veure l’exterior de la 

mola de Cal Nicolau per conèixer-ne les especificitats. Parlem de 

l’ofici del moliner, del procés del camp al pa, així com de la deca-

dència d’aquestes estructures fràgils que han estat presents a la 

vall durant segles. Trobem les «moles de casa», les més senzilles, 

com les d’en Soler i de Cal Pal, passant per la mola del poble, 

a Ansalonga, fins a la industrial, que és la de Cal Nicolau. Final-

ment, arribem a la de Santa Bàrbara, que representa una mica la 

decadència de les moles i és on acaba el recorregut.

- I què és el que més sorprèn el visitant?

Crec que la gent pren consciència de la laboriositat i la dificultat 

que hi havia per aconseguir un aliment tan bàsic com el pa. Mos-

trem tot el procés que hi ha al darrere: la sembra, la collita del 

cereal, la batuda, la molta del gra, la recollida i com s’elaborava 

el pa. Per això hem volgut il·lustrar-ho en aquestes primeres sor-

tides amb una petita exposició de fotografia, a l’exterior del Mas 

d’en Soler, amb imatges de la vida rural procedents de l’Arxiu 

Nacional d’Andorra, on es poden veure les etapes del procés.

- L’èxit de les visites demostra l’interès per descobrir el pa-

trimoni agrícola i cultural de la parròquia. Creu que hi ha 

recorregut en aquest sentit?

A Ordino s’han conservat molt les característiques culturals de 

la manera de viure d’abans i per descomptat que hi ha molt re-

corregut per descobrir l’Andorra rural, amb les serradores, els 

safareigs, les bordes..., i amb el ferro, que ja s’hi ha treballat més. 

Hi ha molts temes interessants en els quals es pot aprofundir.

- Estima la muntanya i l’ha viscut des del món de la compe-

tició de ben jove. Què li reporta la professió de guia?

Com a guia, el nostre paper és molt important per compartir 

aquesta estima i respecte pel patrimoni natural i cultural. Podem 

transmetre aquests valors. La conservació del que ens caracte-

ritza, sigui el medi natural o cultural, és bàsica per no perdre el 

que som, la nostra essència. M’agrada entrevistar-me amb gent, 

indagar sobre temes. Sempre m’ha agradat molt escoltar les his-

tòries dels grans, dels meus padrins, i trobo que és una manera 

molt maca de compartir-ho amb la resta.

Combina 

la feina de guia 

cultural 

i de muntanya 

amb el 

periodisme. 

«Sempre m’ha agradat escoltar les històries dels grans» 

http://vimeo.com/651522685
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ZOOM ORDINO CLÀSSIC

El Quartet Goldberg va obrir el cicle a l’església parroquial amb el concert més eclèctic. Es van interpre-
tar clàssics contemporanis del pop rock, des de The Beatles fins a Radiohead.  

El segon espectacle es va dedicar a la música tradicional jueva d’origen centreeuropeu i sefardita amb 
la interpretació del Quartet Klaima i el seu homenatge ‘L’ànima del klezmer’.

El concert familiar, ‘Un concert de conte’, estarà interpretat pel sextet de violoncels de l’ONCA. S’ha 
inclòs en el programa de Nadal i es farà el 4 de desembre a les sis de la tarda. 

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra va tornar a interpretar un repertori de bandes sonores en una 
segona proposta dedicada a la música feta per al cinema.  

http://flic.kr/s/aHsmXcvkFS
http://vimeo.com/651525350
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REPORTATGE

Si hi ha alguna característica que defineix l’Esquí Club d’Ordi-

no Arcalís és el sentiment de pertinença dels seus membres. I 

és que dels cent seixanta infants que té el club, el 90% són 

nascuts a la parròquia. Creada fa trenta anys, l’entitat conser-

va el seu tarannà familiar i actualment ja té quatre-cents socis. 

«El que busquem sobretot en els nens és que es facin seu 

el club, tot i la competició», afirma la presidenta de l’ECOA, 

Meritxell Santuré (a la foto de l’esquerra amb la secretària de 

la Junta, Marta Fernández). Ja fa tres anys que va arribar al 

càrrec, al costat d’una direcció tècnica molt implicada amb la 

Betty Gouarré al capdavant (a la dreta amb la secretària del 

club, Remei Moreno). «En temporada ens movem amb un 

equip de vint entrenadors, però hi ha uns cinc entrenadors 

amb els quals treballem tot l’any braç a braç, la majoria antics 

corredors del club», explica Gouarré. Sap molt bé de què parla 

després d’haver treballat en U10, U12 i dedicar-se durant sis 

anys als petits, els prepollets, que actualment estan en el focus 

del club. «Volem eixamplar la base i aquest any hem collat 

molt els prepollets, ara mateix treballem amb un grup de vint-

i-set alumnes i tenim un sostre de trenta». La directora treballa 

per equilibrar totes les categories amb l’objectiu de formar el 

màxim de corredors per entrar en el món de la competició. 

«Des del club també donem suport als formadors monitors 

en col·laboració amb l’EFPEM, amb set becaris de nivell I; tan 

important és la motivació com la titulació. A més, no tothom 

es vol enfocar a la competició», reconeix Gouarré. Però la fei-

na del club no s’acaba amb la neu. Ja fa dos estius, arran de 

la pandèmia, que l’ECOA organitza activitats per a la canalla 

durant l’estiu, un complement dels físics que es fan lluny de 

les pistes durant tot l’any. La fórmula de l’estiu ha funcionat: 

«Una combinació d’esport, activitat física i diversió per no per-

dre forma durant l’estiu», explica Santuré. Però hivern i estiu, 

la presidenta insisteix en l’interès per promoure valors com 

l’autonomia i el respecte per la natura i el medi, a més a més 

del treball en equip. «Per a nosaltres això és bàsic, volem que 

els nens siguin ells mateixos i que des de prepollets aprenguin 

a través de l’esforç sense deixar de passar-s’ho bé».  

L’ECOA posa el focus en els prepollets per eixamplar la base

Creada fa trenta anys, l’entitat 
esportiva no ha perdut el seu 

tarannà familiar 

http://www.youtube.com/watch?v=qNUys4cmpJ0
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ORDINO ARCALÍS

L’hivern 2021-2022 d’Ordino Arcalís arriba farcit de novetats que 

permetran a l’estació refer-se de la temporada passada, marcada 

per la pandèmia de la Covid-19 i les restriccions de mobilitat que 

se’n van derivar. Ara és el moment de mirar novament cap a la 

muntanya i conèixer tot allò que l’estació ordinenca té preparat 

per donar als visitants la neu, l’aire lliure i les experiències extre-

mes que tant esperen. 

Amb un milió d’euros invertits en la temporada 2021-2022, la 

principal novetat d’Ordino Arcalís és el nou Mirador Solar de 

Tristaina, que ha estat la gran atracció de l’estiu, amb més de 

85.000 visitants. El monument és un anell de 25 metres de dià-

metre situat al pic de Peyreguils, a 2.701 metres. Tot i que se-

guirà obert per fer les delícies dels amants de la muntanya i la 

Reobertura amb novetats en el preu del forfet i experiències per a tota la família

fotografia, cal assenyalar que la dificultat d’accés a l’hivern farà 

que sigui apte només per als esquiadors de muntanya més ex-

perimentats. 

L’altra gran novetat de la temporada té a veure amb el preu 

del forfet i la manera d’adquirir-lo. Grandvalira Resorts, que in-

clou les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís, implementa 

aquest hivern els preus dinàmics, una estratègia habitual en les 

aerolínies o en el sector hoteler que fa de Grandvalira Resorts el 

primer domini esquiable de la península Ibèrica que el posa en 

marxa. Aquesta estratègia es basa en una fluctuació de l’import 

del forfet segons l’època de l’any i el dia de la setmana, de ma-

nera que l’estació pot adaptar l’oferta a la demanda. A més de 

«premiar» els usuaris previsors que reservin el passi amb ante-

lació, aquest innovador sistema fomenta l’ús dels canals digitals 

del domini esquiable, ja que només estarà disponible als webs 

de Grandvalira i Ordino Arcalís (renovats aquesta temporada). En 

aquest sentit, els clients que reservin els forfets anticipadament 

podran aconseguir preus més avantatjosos, que poden arribar a 

ser fins a un 15% més econòmics. 

L’estació ordinenca també ha millorat les connexions amb tres 

noves línies d’autobús que enllacen Ordino Arcalís amb tots els 

sectors de Grandvalira, amb Andorra i amb el poble d’Ordino.
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Pel que fa a les competicions esportives, Ordino Arcalís es 

manté en l’elit mundial de l’esquí fora pista amb la renovació 

per tres anys del contracte amb Freeride World Tour. La com-

petició, tot un referent en el món del freeride, tornarà a l’es-

tació entre el 30 de gener i el 5 de febrer. Abans, del 24 al 27 

de gener, serà el torn d’un altre clàssic de l’estació, el Trofeu 

Internacional Borrufa, que enguany celebra el 30è aniversari, i 

a final de temporada, del 31 de març al 2 d’abril, tindrà lloc la 

Jam Extreme Freeride World Qualifier.

Tres anys més de 
Freeride World Tour

El renovat restaurant L’Hortell és ara un bufet cafeteria per als 

que es decanten per la dieta més healthy i ecològica, men-

tre que als Planells es manté la gamma habitual d’aliments 

i s’introdueixen també productes healthy. Per la seva banda, 

Les Portelles, el restaurant situat a més altitud d’Andorra, 

manté l’esperit de muntanya amb la seva tradicional «cuina 

de l’àvia». Pel que fa al restaurant La Coma, estrena un Beer 

Garden a la terrassa que serà l’escenari de concerts durant 

tota la temporada.

Propostes i activitats per a tots els gustos i nivells. Això és el 

que ofereix Ordino Arcalís a tots els malalts de neu que ja es-

tan esperant que es doni el tret de sortida a la temporada.

Gastronomia d’alta 
muntanya

En la seva consolidació com a destinació imprescindible per 

als freeriders, Ordino Arcalís compta amb una nova escola es-

pecialitzada de freeride, tant per als que volen iniciar-se en 

l’esquí forapista com per als que tenen un nivell més avançat i 

volen explorar els racons més salvatges de l’estació.  

També s’ha treballat en una nova senyalització dels circuits de 

raquetes de neu i d’esquí de muntanya que facilitarà la visita 

als punts més icònics de la zona. Els circuits, de nivell expert, 

connecten amb els pics més importants de Sorteny, on es tro-

ba el refugi del mateix nom i que enguany estrena una espec-

tacular terrassa amb esplèndides vistes de la vall de Sorteny.

Finalment, per als més petits, la proposta ve de la mà del Kids 

Forest, que fa dues temporades es va estrenar als sectors d’En-

camp, Grau Roig i Pas de la Casa i que ara arriba a Ordino 

Arcalís.

Activitats per a tots  
a Ordino Arcalís
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