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Sumari

Benvolguts, 
El passat mes de febrer de 2015 ens va 

deixar en Josep Mª Bosch Aymerich, pre-

sident del consell d’administració de Ma-

sella. Amb el seu entusiasme encoratjà a 

tot el seu equip a fer de Masella un domi-

ni esquiable de referència en el Món de la 

Neu. Després de 43 anys de treballar ple-

gats, ara us vull transmetre que seguirem 

treballant perquè l’estació continuï líder en 

el sector mantenint la vocació de generar 

prosperitat a la comarca. Fidels a la seva 

voluntat aquesta temporada tornarem a tre-

ballar amb un doble objectiu: d’una banda, 

garantir la neu en qualitat i quantitat; i, de 

l’altra, continuar creant ocupació i progrés 

a la comarca amb tots els beneficis so-

cioeconòmics que Masella genera. Les no-

vetats d’aquest any passen per l’ampliació 

i millora de la xarxa de neu produïda. En 

concret s’ampliarà l’innivació en el sector 

dels Isards-Coma Oriola de tal manera 

que podrem garantir la neu en qualitat i en 

quantitat ara ja en el 100% dels sectors de 

l’estació. Aquesta i altres novetats les tro-

bareu descrites amb més detall a les pàgi-

nes que segueixen d’aquesta revista. Ara 

només em resta desitjar-vos una excel·lent 

temporada traçant viratges per les pistes 

de Masella.

Xavier Nolla

Director 
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Novetats

Neu garantida a Isards-Coma Oriola

Enguany s’inniva els Isards, sector ubicat a la 

banda més occidental de l’estació i que res-

segueix el Torrent de Coma Oriola. S’equipa 

amb neu produïda la pista vermella dels Isards. 

Aquesta pista, amb 3 km de longitud, surt des 

de gairebé el cim de la Tosa-2535 m i arriba a 

Coma Oriola-1950 m. Aquesta inversió implica 

garantir la neu en una de les zones més solitàri-

es i boniques de l’estació formada per una peti-

ta vall, amb uns vessants molt drets que donen 

accés al cim de la Tosa. En aquesta part alta del 

sector hi ha les pistes més exigents del domini 

esquiable, amb les conegudes pistes negres per 

a experts: el Tub, Extrema i Pista Fonda. Amb 

aquesta darrera ampliació de la xarxa de la neu 

Masella ja té la totalitat dels sectors equipats 

amb neu de canó.

Més quantitat i qualitat de neu

Més millores a la xarxa de neu
Altres millores que s’han realitzat a la xarxa de neu ha es-

tat substituir antics canons per d’altres d’última generació, de 

menor consum energètic i major capacitat de producció de 

neu. Aquesta temporada també s’estrena una nova sala de 

màquines de la xarxa de la neu produïda a Coma Oriola, la 

qual permet ampliar potència en els canons i així optimitzar 

al màxim la producció de neu, aprofitant al màxim el nombre 

d’hores de fred. I, finalment, s’amplia el nombre de canons 

a la zona dels Coms de Das, amb la variant de la Feixa que 

esdevé una bona alternativa de descens pels esquiadors de 

nivell mig que no volen baixar per la pista més inclinada de La 

Feixa Directa.

Des de Masella som 

conscients que la ma-

tèria prima per garan-

tir bones experièn-

cies amb els esports 

d’hivern és la neu. Per 

aquest motiu, tempo-

rada rere temporada, 

invertim per tal de mi-

llorar i ampliar la xarxa 

de neu produïda.  



PASSION
SNOW-
MAKING
for
SNOW-
MAKING

Para más información sobre los sistemas de innivación, por favor visite  www.technoalpin.com

La pasión es la ambición de encontrar siempre las mejores soluciones para la innivación.
La PASIÓN hace la diferencia.



Per mimar la neu incorporem una nova màquina trepit-

janeu Pistenbully 600 Polar, el buc insígnia de la mar-

ca alemanya Kässbohrer. D’aquesta manera ampliem 

i modernitzem la flota de màquines que a diari ens dei-

xen les pistes amb una neu amb les millors condicions 

possibles per tal de gaudir de l’esquí i de l’snowboard. 

Nova màquina
trepitjaneu

C/ Copérnico, 28 · 28823 COSLADA (Madrid)
Telf. (00 34) 914852980 · Fax. (00 34) 914852984

e-mail:  nieve@casli.es
www.casli.es

Millora de la carretera 
d’accés 
Aquests mesos d’estiu s’ha asfaltat la carre-

tera GI-400 que dóna accés a Masella, d’una 

banda, des de la Collada de Toses i La Molina 

i, de l’altra, des de cruïlla de Das. També s’ha 

repintat la senyalització horitzontal d’aquesta 

via. Totes aquestes obres en els accessos a 

l’estació faciliten la conducció cap a les pistes 

durant l’hivern.

Novetats



LA FELICITAT,
A PUNT DE NEU.

Les marques de begudes són marques registrades de The Coca-Cola Company.
Nestea és una marca registrada de Societé des Produits Nestlé, S.A.
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Comunicació

El “Diari de la Neu” és el portal en català de referència que 

té un doble objectiu: el primer, informar de l’esquí al Pirineu 

Català; i, el segon, a través d’una sèrie de continguts re-

lacionar els professionals del sector amb els aficionats. El 

“Diari de la Neu” pertany a www.laneu.cat, empresa de ser-

veis a la neu que actua d’agència de comunicació, organitza 

esdeveniments i sortides d’esquí a través del “Club La Neu”.

La neu a la xarxa
De fa uns anys ençà, en paral·lel a l’increment exponencial de la informació a internet, ha 

aparegut molta informació del món de la neu a la xarxa. Actualment són molts els portals, 

blogs i premsa digital a internet que parlen d’esquí, de les estacions i tot allò que envolta el 

turisme i els esports d’hivern. A continuació fem una breu pinzellada dels principals portals 

i blogs de la neu en català i castellà. 

“Nevasport” és en número d’usuaris 

registrats i tràfic el principal portal 

d’esquiadors a la xarxa en castellà. In-

forma de notícies d’arreu del món. Hi ha 

un nucli dur de professionals darrera del 

portal, però el que fa gran “Nevasport” és 

la comunitat i la xarxa de col·laboradors 

habituals a través dels blogs, reportat-

ges, fòrums, etc. Estan associats amb 

“Infonieve”, que nodreix “Nevasport” de 

comunicats de la neu i d’imatges web-

cam d’estacions de tot el món.  

“Lugares de Nieve” és un po-

tent portal en castellà espe-

cialitzat en el món de la neu, 

la muntanya i l’aventura. A 

“Lugares de Nieve” preval la 

qualitat dels continguts i les 

seccions per sobre la quanti-

tat. Si bé és un portal indepen-

dent, “Lugares de Nieve” és el 

canal de neu i muntanya de 

La Vanguardia digital. A més, 

és un dels portals del sec-

tor amb més seguidors a les 

xarxes socials. Entre els seus 

bloggers n’hi ha diversos que 

col·laboren des de l’estranger. 

És el portal de Miquel Ri-

bas, periodista, editor de TV i 

consultor especialitzat en es-

ports i apassionat del món de 

la neu. En el portal, redactat 

en castellà, comparteix opi-

nions, reflexions i notícies 

d’actualitat sobre el sector de 

la neu i el turisme actiu. “Tu-

riski” tracta amb especial in-

terès i rigor totes les noticies 

relatives al món de la com-

petició internacional en es-

quí alpí, de fons, snowboard, 

freestyle, freeride i gel.   

“Soloski” és el degà dels portals de 

neu ja que funciona ininterrompu-

dament des de l’any 1997. La seva 

llarga trajectòria fa que el portal hagi 

evolucionat en paral·lel al desenvolu-

pament tecnològic de la xarxa. Està 

redactat en castellà si bé té automa-

titzada la traducció en 9 idiomes en-

tre els quals hi ha el català, el basc i 

el gallec. L’ànima d’aquest portal és 

l’Oriol Sintas si bé té un equip de més 

de 30 col·laboradors arreu del món.

www.lugaresdenieve.com www.turiski.es
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“Nieve y turismo activo en un clic” és el blog a La Vanguardia de la periodista i màster en 
periodisme digital Elisabeth Esporrín. És la responsable i redactora de les pàgines de 
neu de cada dijous d’hivern del mateix diari. És una gran viatgera, ex-competidora d’esquí artístic i gran afi-
cionada per l’esquí. La passió pels esports d’hivern i el rigor per la informació són la norma en el seu blog. 

@EEsporrin

Bloggers i redactors d’esquí
a la xarxa

A darrera dels portals de neu hi ha professionals del món de la 
neu, aficionats i periodistes. Tots tenen dos denominadors en 
comú: el primer, que són uns apassionats de la neu i l’esquí; i el, 
segon, que generen continguts “in situ”, amb els esquís als peus. 

Comunicació

Elisabeth Esporrín 

http://blogs.lavanguardia.com/nieve-y-turismo-en-un-click

En Pep Pont, conjuntament amb l’Ivan Sanz, és l’ànima del “Diari de la Neu”. Entre 
moltes altres tasques d’aquest portal en redacta els continguts i en dinamitza les xar-
xes socials. La seva passió per l’esquí i la fotografia és noten positivament en el “Diari de la Neu”. 

@Pep_Pont

Pep Pont 

http://www.diaridelaneu.cat

“Ski the East” és el blog dins Nevasport d’en Jordi Navarro, un esquiador que es de-
fineix a si mateix com a “skiholic”, és a dir addicte a l’esquí. Els seus 50 dies d’esquí 
per temporada arreu del Món li donen material pel seu prolífic blog. 

@skitheeast_

Jordi Navarro 

http://www.nevasport.com/east/

Juan Carlos Solanas a més de ser un infatigable redactor de reportatges i noticies de 
“Lugares de Nieve” té el blog “Con la barba nevada y la mente en blanco” en el mateix 
portal. Aquest professor d’esquí de La Pinilla aprofita el seu blog  per aconsellar, explicar anècdotes i 
escriure els seus pensaments.

@jkspacionatural

Juan Carlos Solanas 

http://www.lugaresdenieve.com/?q=es/blogs/juan-carlos-solanas
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El forfet més gran

Si tramites l’abonament de 
tota la temporada a Mase-
lla et regalarem més de 60 
dies d’esquí gratis en més 
de 60 estacions d’esquí 
repartides entre 11 paï-
sos. Així podreu gaudir de 
l’esquí en d’altres valls dels 
Pirineus, en d’altres regions 
de l’Estat, conèixer diver-
ses estacions dels Alps i, 
finalment i si teniu ocasió, 
esquiar a l’hemisferi sud.

Alpe Palù de Valmalenco 
Alps - Itàlia

www.sondrioevalmalenco.it
4 dies consecutius

Hochkössen - Wendelstein 
Hochfelln - Oberaudorf - Kampenwand 

Alps - Alemanya i Àustria
www.5-berge.com

3 dies consecutius a seleccionar

Alps - Itàlia
www.monterosa-ski.com

1 dia

Krvavec - Rogla -  Alps - Eslovènia
www.unitur.eu

3 dies consecutius a seleccionar

Mb Pohorje - Golte Stari Vrh - Vogel -
  Kranjska Gora - Cerkno 

Alps - Eslovènia
www.activeslo.com 

3 dies a seleccionar

Andes - Argentina
www.cerro-peritomoreno.com

3 dies consecutius

Colorado - EUA
www.skimonarch.com

3 dies consecutius

Andes - Xile
www.laparva.cl

3 dies consecutius

Més de 60 

dies d’esquí  

gratis en 

més de 60      

estacions 

d’arreu 

del Món

Pirineus - França
www.cauterets.com
2 dies consecutius

Pirineus - França
www.gourette.com

2 dies consecutius

Pirineus - França
www.grand-tourmalet.com

2 dies consecutius

Andes - Argentina
www.catedralaltapatagonia.com

3 dies consecutius

Finlàndia
www.yllas.fi

1 dia

Alps-Suïssa
www.disentis-sedrun.ch

3 dies consecutius

Esquia arreu del món
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Sistema Penibètic
2 dies consecutius

Sistema 
Central
1 dia

Colorado - EUA
www.skimonarch.com

3 dies consecutius

Alps - França
www.laclusaz.com
3 dies consecutius

Pirineus - França
www.lapierrestmartin.com
2 dies consecutius

Pirineus - França
www.luz.org
2 dies consecutius

Pirineus - França
www.peyragudes.com
2 dies consecutius

Pirineus - França
www.piau-engaly.com
2 dies consecutius

Pirineus - França
www.picdumidi.com
2 dies consecutius

Pirineu Català
1 dia

Pirineu Català
2 dies - 1 dia  
a cada estació

Pirineu Català
2 dies

Pirineu Català
1 dia

Pirineu Català
1 dia

Pirineu Català
1 dia

Serralada Cantàbrica
1 dia

Pirineu Aragonès
1 dia

Sistema Central
1 dia

Pirineus - França
1 dia

Eina - Sant Pere dels Forcats
Pirineus - França
1 dia

Pirineus - França
1 dia
Pirineus - Andorra
1 dia

dels Pirineus

Esquia arreu del món
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Nova web

Hem creat una web 

nova, que manté el do-

mini www.masella.com, 

amb l’objectiu que sigui 

una millor porta d’accés 

de l’estació a la xarxa. I 

a més, degut a l’aparició 

emergent de nous dis-

positius per navegar per 

internet, adaptem la web 

al format de les tauletes i 

els mòbils intel·ligents. La 

web, amb una nova es-

tructura i disseny per tal 

de facilitar-ne al màxim 

la lectura, inclou informa-

ció meteorològica i de la 

neu, l’estat de  les pistes 

i els remuntadors i les 

webcams perquè puguis 

seguir el pols de l’estació 

en temps real. A més, 

s’inclouen diverses eines tals com: les xarxes 

socials principals, la compra electrònica dels 

abonaments, enllaços del món de la neu, docu-

ments de premsa, galeria d’imatges i de vídeos, 

newsletters i l’aplicació del mòbil de l’estació. 

Aquest esforç d’integrar tota la informació sota 

el paraigües de www.masella.com es fa amb 

l’objectiu de facilitar al màxim la informació als 

esquiadors, els quals tenen accés lliure a la xar-

xa gràcies al wifi gratuït a les pistes de Masella.

www.masella.com
el nou portal d’Internet

El nou blog de Masella

Amb la nova web també s’estrena un nou blog, 
és a dir un espai amb continguts relatius a 
l’estació en el qual es publiquen noticies amb 
una periodicitat alta per tal d’estar al corrent 
del dia a dia a pistes, amb la darrera hora, 
però també amb informació d’esdeveniments, 
entrevistes i col·laboracions diverses.

www.masella.com/blog/

Estació 
d’Esquí 
de Masella @MasellaPirineu Masella Pirineu #masellapirineu

Descarrega’t 
l’App 
de Masella



BS_Masella_Comisiones_210x297_CAT.indd   1 18/09/15   11:04
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Entrevista

Quina és la teva trajectòria com a esquiadora?
Les meves primeres esquiades van ser 
als 6 anys. De petita esquiava molt poc, 
de fet només pujava per Setmana Santa 
amb els pares. Posteriorment, ja de més 
gran, vaig esquiar força en diferents es-
tacions del Pirineu. Un temps vaig viure 
a Munich i vaig aprofitar per conèixer al-
gunes estacions dels Alps. Durant unes 
quantes temporades vaig aparcar tempo-
ralment els esquís, coincidint amb el nai-
xement dels meus tres fills. 

I actualment esquies?
Sí, ara que els meus fills ja tenen 6, 8 i 10 
anys he recuperat els esquís, una activitat 
que penso és excel·lent per practicar en fa-
mília. Sempre esquio a Masella i es que sóc 
una enamorada de la Cerdanya.

Què valores d’aquesta comarca?
L’amplitud de la vall i el clima, amb moltes ho-
res de sol i unes temperatures de dia sempre 
agradables; i tot plegat a menys de dues hores 
de Barcelona. També m’agrada perquè és un 
lloc fantàstic per tota mena d’activitats a l’aire 
lliure durant les quatre estacions de l’any. La pri-
mavera a la Cerdanya m’encanta, sempre tan 
verda i amb unes llums de tarda magnífiques a 
l’estació de l’any en què els dies s’allarguen pro-
gressivament. Aquesta època per mi és sinònim 
de llargues passejades i de córrer pels corriols 
de la vall; a l’estiu m’agraden les excursions per 
l’alta muntanya; a la tardor vaig a buscar bolets 
i, a l’hivern, esquio a Masella. Així és que fa 20 
anys em vaig enamorar d’aquesta comarca i vaig 
adquirir-hi una segona residència. 

Què t’agrada de l’estació de Masella?
La trobo molt preciosa, té uns paisatges fantàstics 

Helena Garcia Melero
una enamorada de La Cerdanya

L’Helena Garcia Melero, la po-

pular periodista de Televisió de 

Catalunya i presentadora del ma-

gazín de les tardes de TV3, és 

esquiadora habitual de Masella i 

una enamorada de la Cerdanya. 

i m’encanta esquiar enmig del bosc. El seu clima 
és privilegiat, amb sol i unes temperatures general-
ment agradables. La gent de Masella és molt ama-
ble i jo, que esquio amb els meus fills, trobo que 
és una estació molt còmode ja que té tots els ser-
veis a peu de pista. Per mi un dels aspectes més 
feixucs de l’esquí és equipar els fills i aquí trobo 
que el servei de lloguer és molt pràctic i ben mun-
tat; el lloguer és àgil, ràpid i amb poc temps ets a 
les pistes a punt d’iniciar la jornada d’esquí.

Ja per acabar, què t’agrada de l’esquí?
La sensació de llibertat que et dóna baixar pista 
avall, la sensació de fred a la cara que et manté 
ben desperta i l’entorn natural fan per mi de l’esquí 
una activitat molt relaxant. Per tot això el après-
ski m’encanta, ja que és una activitat molt relaxant 
que em permet desconnectar del dia a dia i em 
produeix un gran benestar.
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Obituari

Josep Maria Bosch Ayme-

rich es definia a si mateix 

com un creador de rique-

sa. Amb un expedient es-

tudiantil brillant, era arqui-

tecte i enginyer industrial. 

Al llarg de la seva vida 

professional treballà arreu 

del món amb obres 

d’enginyeria, construcció i 

urbanisme. 

Amb el seu tarannà empre-

nedor va estar al capdavant de diverses em-

preses dels sectors de la construcció, de l’obra 

pública i del turisme. Bosch Aymerich, amb el 

seu lideratge a Masella, contribuí a dinamitzar 

Josep Maria  
Bosch Aymerich

El 16 de febrer 

de 2015 ens 

deixà en Jo-

sep Maria Bosch 

Aymerich, Presi-

dent del Consell 

d’Administració de 

l’Estació d’Esquí 

de Masella a 

l’edat de 97 anys. 

la comarca de la Cerdanya. Ara, seguint les se-

ves directrius, l’estació treballarà en la mateixa 

línia, per tal que Masella es mantingui com a re-

ferent  dins el sector del turisme de neu.
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El domini esquiable

La Molina+Masella és 

el domini esquiable que 

permet esquiar a les 

dues estacions cereta-

nes. Ambdues estacions 

comparteixen el forfet 

que se’l coneix amb el 

nom d’Alp 2500. La Mo-

lina i Masella s’enllacen 

a través dels telecadi-

res desembragables de 

La Pia Express i Jum-

bo Tosa, per la part de 

Masella, i a través del 

telecabina d’Alp 2500, 

per la part de La Molina. 

El sol i la neu garantida, amb una xarxa 

d’un miler de canons, és el que ofereix Alp 

2500, que temporada rere temporada rep 

esquiadors nacionals i d’arreu del món. 

El domini té 141 km de pistes per esquia-

dors de tots els nivells, amb la particulari-

tat que tan les famílies, els escolars, com 

els clubs d’esquí s’hi troben molt a gust, 

atès que Alp 2500 ofereix un ventall ampli 

de pistes per tots els esquiadors i nivells 

d’esquí. A menys de 2 hores de la ciutat 

de Barcelona, està situada a la comarca 

de la Cerdanya, la vall amb més sol dels 

Pirineus. Des de qualsevol punt del do-

mini esquiable Alp 2500 hi ha unes vistes 

excepcionals, que representen un bon tast 

dels millors paisatges de l’alta muntanya 

pirinenca. 

La Molina+Masella, 
el domini esquiable més gran

FITXA TÈCNICA

 141  km esquiables

 126  pistes  
  26 verdes 
  42 blaves 
  42 vermelles 
  16 negres

	 74		 pistes	innivades		artificialment

 1.010  innivadors

 111  km innivats

 33  remuntadors amb una 

  capacitat de transport de

42.620  esquiadors/hora
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Skibus Alp 2500

Si véns amb l’SkiBus Alp 2500 tens l’opció 

de llogar la vestimenta completa, que in-

clou pantaló, jaqueta, ulleres i guants.

connexió directe en bus
Barcelona-Masella

Què és el Barcelona SkiBus Alp 2500?

El Barcelona SkiBus Alp 2500 és l’autocar que 

a diari enllaça Barcelona amb el domini es-

quiable d’Alp 2500, és a dir les estacions de La 

Molina i de Masella que estan unides per les 

pistes d’esquí del sector de Dues Estacions i 

pel telecabina d’Alp 2500. El SkiBus Alp 2500 

és fruit d’un acord entre l’empresa d’autocars 

Sagalés, Barcelona Turisme i les estacions de 

Masella i La Molina. Aquest servei va adreçat 

als turistes que visiten Barcelona i volen fer una 

escapada a la neu i, també, a qualsevol surfista 

i esquiador que vulgui gaudir d’aquest servei a 

uns preus molt avantatjosos. 

Preus, calendari i horaris:

www.masella.com 

Punts d’Atenció Turística de Barcelona



Els Coms, s/n 17537 – LA MOLINA
Tel. 972.89.21.38 fax 972.89.28.00

www.tecmun.cat
tecniques@tecmun.cat

UTILITY VEHICLES

Representante 
oficial de:

Estructuras para 
snowparks.

Servicios 
integrales 
de altuRa

– Remodelación pistas de esquí.
– Construcción de lagos para nieve arficial.

– Instalación redes de nieve arficial.
– Salas de bombeo.

– Obra Civil, montaje de 
remontes mecánicos 

y mantenimiento.

z Venta de máquinas pisanieves, preparación 
de pistas de esquí alpino y de fondo,  
vehículos de transporte para la nieve: Bison, 
Husky, Everest Power, Leitwolf, Beast.

z Venta, mantenimiento y reparaciones.
z Máquinas para obras y transporte.
z Venta, mantenimiento y reparación.

z Tècniques de Muntanya, colaborador 
oficial de proximidad para todas  
las obras MYNEIGE, montajes  

mecánicos y eléctricos de  
salas de máquinas y pistas.
z A partir de la temporada 

2012/2013 integrado en la 
estructura de servicio 

técnico MYNEIGE.

Gestión, planificación,  
vigilancia y optimización  
de las estaciones de esquí.
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Les activitats dels clubs

Aquesta nova temporada Masella 

celebrarà la IV Trobada de Clubs 

d’Esquí de Catalunya el dissabte 

12 de desembre de 2015. 

de Masella

Els clubs de Masella

Els clubs d’esquíEls clubs d’esquí

Tel. 972 140 579
secretaria@canmc.org

www.canmc.org

Tel. 93 733 38 04 
secretaria@clubesquiterrassa.cat

www.clubesquiterrassa.cat

Tel. 686 032 472
ceelitcerdanya@gmail.com

www.elitcerdanya.com

Tel. 667 605 251
info@clubvallceretana.com
www.clubvallceretana.com

Tel. 648 013 433
administracio@esquillivia.com

www.esquillivia.cat

Tel. 93 850 51 46
torello.esqui@gmail.com

www.torelloesquisnow.blogspot.com.es

Masella és una estació idònia pels clubs 
d’esquí. L’estació té un entorn natural ideal, 
amb el desnivell esquiable més important 
del Pirineu Oriental i amb la neu garantida 
gràcies a una moderna xarxa de neu pro-
duïda. A més, hi ha pistes balisades per en-
trenar i  té una pista, la Davallada, que té 
l’homologació de la Federació Internacional 
d’Esquí per celebrar-hi competicions. En ho-
rari nocturn també hi ha pistes habilitades 
per entrenar i competir de nit. Amb tot, Ma-
sella treballa per tal que els entrenadors, els 
corredors i els infants dels clubs es trobin 
còmodes per realitzar les seves activitats.

A Masella hi ha diversos clubs per aprendre a esquiar. Tots tenen grups d’iniciació, tecnificació i 
competició orientats a diferents grups d’edats i modalitats per tal de gaudir de l’esquí en el privile-
giat entorn de Masella.

Tel. 659 642 794
info@clubesquipyrene.com
www.clubesquipyrene.com

Tel. 972 144 000
masellateam@masella.com

www.masella.com





Esdeveniments

Esdeveniments
de la temporada 2015-16

Temporada rere  
temporada a Mase- 
lla organizem diver- 
sos esdeveniments 
entre els quals hi 
ha curses d’esquí i 
esquí-test. Més en-
llà d’aquestes cele-
bracions esportives 
sempre n’hi ha que 
sobresurten per la 
seva singularitat que 
són les que s’apun-
ten a continuació.

Apunta’t a la prova de resistència 

Head 12 hores de Masella d’esquí 

que es celebrarà el dissabte, 16 de 

gener de 2016, de 9 a 21 hores. 

En aquest esdeveniment esportiu, 

en què es participa per equips, es 

premiarà els qui facin més baixades 

aprofitant que Masella obre el seu 

domini esquiable en horari nocturn. 

MAI HAURÀS 

ESQUIAT TANT!!!

Si tens abonament de temporada 

anima’t a participar a la XIII Cursa 

Familiar que es celebrarà el dia 2 

de gener de 2016. I, també, a la 

XIII Cursa d’Abonaments de Tem-

porada el dia 26 de març de 2016.

Anima,t a participar-hi!!!!



Esdeveniments

Després del multitudinari 

èxit de la 1a edició de 

la Salomon Quest 

Challange, aquesta 

temporada tornem a 

repetir aquest esdeveni-

ment que té tan bona acollida 

entre els clubs d’esquí de l’estació. Una 

vegada més la Salomon Quest Challan-

ge constarà de diferents proves d’esquí 

en les modalitats d’eslàlom, de “boarder 

cross” de “big air”’ etc. D’aquestes proves 

n’hi haurà algunes cronometrades. 

BUSQUEU AMICS, FORMEU UN EQUIP  

I INSCRIVIU-VOS!!!

Salomon Quest Challange La Marató de TV3 a Masella

El diumenge 13 de desembre, des de Masella i 

amb la complicitat dels clubs d’esquí, col·laborem 

amb la Marató de TV3. Una temporada més orga-

nitzarem una acte solidari amb l’objectiu de recap-

tar diners per la 24a edició de La Marató de TV3, 

que enguany es dedicarà a la diabetis i a l’obesitat.

ESpErEM LA CoL·LAborACIó  

DE ToTHoM!!!  

per a més informació de les dates i 

dels detalls d’aquests esdeveniments 

consulteu www.masella.com
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Gastronomia

Els bars i restaurants al Pla de Masella tenen dues 

cares, la diürna i la nocturna. De dia es pot es-

morzar un cafè amb llet i un croissant de xocolata 

recent fet a la Cafeteria. El migdia és l’hora dels 

aperitius o bé prendre unes tapes a les terrasses 

del Pla de Masella. I a l’hora de dinar hi ha diver-

ses opcions; una seria un entrepà de xistorra al Bar 

Masella Jet o, si es prefereix un àpat de cobert i 

forquilla es pot dinar un plat combinat, un menú o 

a la carta en el Restaurant del Pla de Masella. De 

nit, durant l’esquí nocturn, també es pot sopar en el 

Restaurant i prendre una copa en el Masella Night 

Après-Ski.

Menjar i beurea Masella
L’oferta per menjar i beure a Masella és molt diversa, com diferents són els espais que 

tenim a l’estació per esmorzar, dinar, sopar o, simplement, fer un refrigeri per recuperar 

forces mentre s’esquia a pistes.

Al Pla de Masella

Al llarg de tot el dia, pels més llaminers, sem-

pre hi ha crêpes en el Nocilla Corner del Pla de 

Masella. 

Mentre s’esquia a pistes també hi ha moltes 

possibilitats per fer un refrigeri, una beguda o 

menjar quelcom més consistent. La terrassa del 

Bar Refugi La Pia-1700 m és un espai perfecte 

per compartir unes patates fregides i prendre un 

refresc; el Bar de Cap del Bosc-2150 m és el 

lloc adient per menjar un entrepà de botifarra a 

la planxa. I si hi ha més gana a pistes, en el 

Restaurant-Cafeteria de Coma Oriola-1950 m 

serveixen plats combinats tots els caps de set-

manes i festius. En aquests tres llocs, amb in-

dependència de les recomanacions, hi ha un 

assortit variat d’entrepans freds i calents.

A la muntanya

Des del Bar de Cap del Bosc-2150 m es gau-

deix d’unes vistes panoràmiques excel·lents 

de la Tosa i de Coma Pregona.
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De nit, amb l’encesa de la il·luminació a pistes, Masella es 

transforma. Aleshores és el moment de gaudir de la màgia de 

la nit. Esquiar en horari nocturn és tota una experiència que 

cal provar en el domini amb més km esquiables il·luminats de 

tots els Pirineus, no en va Masella se la coneix com la capital 

de l’esquí nocturn dels Pirineus.

La capital de l’esquí nocturn 
dels Pirineus 

Esquí nocturn

CALENDARI

Des del 17 de desembre 
fins el 5 de març, durant 

29 nits.

DIES DE LA  
SETMANA  
I HORARIS

Dijous: de 18,15 h a 
20,15 h

Divendres i dissabtes: de 
18,30 a 21,30 h 

Sopar en el Restaurant del Pla de 

Masella és tota una experiència 

durant les nits d’obertura de l’esquí 

nocturn. Aquí hi podreu degus-

tar fondues, raclettes, tartiflettes, 

trinxats i carns a la brasa maridats 

amb els millors vins nacionals. Tot 

plegat amb el valor afegit de gaudir 

de les millors vistes panoràmiques 

del domini esquiable nocturn. I des-

prés d’un bon sopar sempre es pot 

acabar la jornada d’esquí amb els 

amics bevent una gintònic en el chill 

out del Masella Night Après-Ski.

Restaurant del Pla de  
Masella-1600 m, l’espai  
gastronòmic nocturn

PER SOPAR S,ACONSELLA 
FER RESERVA PRÈVIA AL  

T. 972 89 06 78



#actualitzatalilla

A C T U A L I T Z A ’ T  A  L ’ I L L A
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Mapa de pistes

Masella, a menys de 2 hores de les principals poblacions catalanes i dels aeroports de Bar-
celona i Girona-Costa Brava, és el destí de neu més proper a casa teva. A més, a Masella, 
s’hi accedeix per carreteres còmodes i segures. I si vens pel Túnel del Cadí, tampoc hauràs 
de travessar cap port de muntanya.

Com arribar?
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domini esquiable 

1.600 m - 2.535 m - 935 m desnivell

65 pistes: 
9 verdes - 24 blaves - 23 vermelles - 9 negres

74 km esquiables · 536 canons de neu ·  

45 km de pistes amb neu produïda

18 remuntadors: 5 telecadires · 7 teleesquís ·  

2 telecordes · 4 cintes transportadores

Fitxa tècnica

 NOM Tipus Longitud Temps Pistes

1 La Cinta CT 130 2’ 

2 Jardí de Neu CT 60 1’ 

3 Coma Oriola TSC/4 673 5’ 

4 Eslàlom La Pleta TQ 400 2’ 

5 Parc de Neu TQ 400 2’ 

6 Rasos TQ 1.274 6’  

7 Tosa TQ 1.630 8’ 

8 Debutants Coma Oriola TQ 190 2’ 

9 El Racó TQ 225 2’ 

10 Debutants Pla de Masella TQ 260 2’ 

11 Masella Jet TSD/4 1.750 6’ 

12 Jumbo Tosa TSD/6 2.000 7’ 

13 Telecorda TCD 60 1’ 

14 TGV Masella TSD/6 1.510 5’  

15 Pastors CT 150 2’ 

16 Pastorets CT 170 2’ 

17 La Pia Express TSD/6 1.720 6’ 

18 Freestyle TCD 110 1’ 

Fitxa tècnica

domini esquiable nocturn

1.600 m - 2.020 m   
420 m desnivell

13 pistes: 

3 verdes - 5 blaves - 5 vermelles

10 km il·luminats

7 remuntadors
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Abonaments de temporada

Si tramites el teu abona-
ment fins del 22 de no-
vembre de 2015 podràs 
gaudir dels preus d’oferta

10 avantatges 
de l’abonament de temporada

Com tramitar l
,
abonament  

de temporada?
- A les nostres oficines del pla de masella en qual-
sevol dia feiner o els caps de setmana a partir del 31 
d’octubre (11 a 14 h) fins a l’inici de la temporada. 
Qualsevol dia de la setmana durant la temporada.
- A la Fira de la muntanya i el llibre de Vic (6 
al 8/11/2015).
- A l

,
illa diagonal de Barcelona (9 al 21/11/2015).

Preus d’oferta

Tenim la tempo-

rada més llarga 

dels Pirineus, 

amb 5 mesos 

d’esquí i de surf 

de neu garantits

Esquia més de 

60 dies gratis en 

més de 60 es-

tacions d’esquí 

d’arreu del món, 

de les quals 20 

estan ubicades 

als Pirineus

Amb neu pro-

duïda al 100% 

dels sectors de 

l’estació

Podràs gaudir 

de descomptes 

en diferents es-

tabliments de la 

Cerdanya

Mimem al màxim 

la neu perquè si-

guis dels primers 

en esquiar i dels 

darrers en tots 

els Pirineus, des 

de la tardor fins a 

la primavera

Entraràs en el 

sorteig d’un equip 

d’esquí alpí infan-

til o adult Amb l’abonament 

no faràs cues a 

les guixetes

Podràs partici-

par gratuïtament 

en curses i es-

deveniments ex- 

clusius pel fet 

de tenir abona-

ment

I s’amortitza en 

només 13 dies 

d’esquí

Amb un suple-

ment et perme-

trà esquiar tam-

bé de nit

32 541

8

7

10

9
6

“on-line” a traVÉSwww.masella.com
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Abonaments de temporada

2015-2016
Abonaments de Temporada 

ARRIBA I ESQUIA!!! 

No facis cues a les guixetes. 
Amb l’abonament de temporada 
gaudeix d’una màxima comodi-
tat i de múltiples avantatges com 
descomptes, esdeveniments a 
Masella de forma gratuïta... 

7 remuntadors

10 km il·luminats

13 pistes

420 m de desnivell esquiable

I esquia gratuïtament més de  
60 dies en més de 60 estacions 

d
,
arreu el món!!!

Amortitzat en 13 
dies ADULT

INFANT/

VETERÀ I

MENOR/

VETERÀ II

Oferta fins 22/11/15 545,00 € 420,00 €
25,00 €

Resta de temporada 625,00 € 480,00 €

DESCOMPTES PER A FAMÍLIES NOMBROSES
Imprescindible presentar el carnet que ho acrediti. No computaran els forfets de menors. Descompte per rigorós ordre 
de preu

PREU OFERTA (22/11/15) PREU TARIFA
ADULT INFANT ADULT INFANT

1r forfet 545,00 € 420,00 € 625,00 € 480,00 €

2n forfet 545,00 € 420,00 € 625,00 € 480,00 €

3r forfet 490,50 € 378,00 € 562,50 € 432,00 €

4rt forfet 463,25 € 357,00 € 531,25 € 408,00 €

5è i següents 436,00 € 336,00 € 500,00 € 384,00 €

Adult · infAnt  
· veterà i

50,00 €

menor ·  
veterà ii

10,00 €

AmortitzAt 

en 2 nits

SUPLEMENT  
ESQUÍ NOCTURN  

amb qualsevol  
modalitat 

d’Abonament  
de Temporada

TEMPORADA

Amortitzat en 3 nits
ADULT/
INFANT/

VETERÀ I

MENOR/ 
VETERÀ II

Des del 17/12/2015 
fins 5/3/2016 60,00 € 15,00 €

NOCTURN (dijous, divendres i dissabtes)
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Masella

ESQUÍS ELAN    

exclusiu

Masella, amb l’especial col·laboració de la marca eslovena d’esquís Elan, sorteja un 

equip d’esquí d’adult i un de júnior entre tots els esquiadors que aquesta temporada 

hagin tramitat l’Abonament a Masella. El sorteig es realitzarà el dia 22 de desembre 

de 2015. Els guanyadors del sorteig dels esquís seran els números d’Abonament 

que corresponguin amb els números premiats de la Loteria de Nadal. 

Tots els esquiadors i sur-

fistes que hagin tramitat 

l’Abonament de Temporada 

2015-2016 podran gaudir 

dels següents avantatges:

Guanya uns 
        amb el sorteig de Nadal

20% descompte

Reparacions Taller

www.masella.com 

10% descompte Serveis  
Wellness a l’Spa de l’Hotel 

Muntanya & Spa de Prullans 

www.prullans.net

20% descompte Spa 
de l’Hotel Muntanya & 

Spa de Prullans

www.prullans.net

15% descompte botigues  
Masella-Puigcerdà-Body  
Molina-Skicenter-Akilia  

d’Intersport

www.intersport.es

15% descompte Joiera Helio’s 

de Puigcerdà

 www.heliosjoyeria.wordpress.com 

10% descompte viatge  
en globus

 www.globospi.com

10% descompte viatge en globus

 www.globubolg.com

10% descompte  
paracaigudisme

 www.skydivebcn.com

10% descompte Poliesportiu  
de Puigcerdà 

www.clubgelpuigcerda.com

Detall o descompte 

Restaurants membres

www.restbarcerdanya.com

20% descompte kitesurf o 
paddlesurf o wakeboard a 

l’Estartit  

www.eoliskite.com

Masella exclusiu



D
IA

N
IT

&

36

EDAT D,APLICACIÓ DELS ABONAMENTS

Adult - nascut fins el 31/12/2003
Infant - nascut entre els anys 2004 i 2008,  
ambdós inclosos
Menor - nascut a partir de 1/1/2009
Veterà I - nascut entre els anys 1941 i 1950, 
ambdós inclosos
Veterà II - nascut fins el 31/12/1940

Excepte el 7 i 8/12/2015 i del 28/12/2015 al 3/1/2016.  
I a partir del 5/3/2016, vàlid cada dia inclosos festius.

Vàlid tots els dies a partir del 5/3/2016 inclosos festius.

FEINERS (de dilluns a divendres)

DIUMENgES

NO DISSABTES (6 dies)

1 DIA FEINER

Abonaments de temporada

Tots els Abonaments de Tempo-

rada són personals i intransferi-

bles. En el cas dels menors de 6 

anys i majors de 65 anys cal un 

document acreditatiu de l’edat.

Amortitzat en 10 dies ADULT INFANT / VETERÀ I

Oferta fins 22/11/15 440,00 € 345,00 €

Resta de temporada 520,00 € 395,00 €

Amortitzat en 6 dies

Oferta fins 22/11/15 265,00 €

Resta de temporada 295,00 €

Obligatori fixar 1 dia feiner per tota la temporada. Vàlid el dia feiner que hagis  
escollit excepte el 7 i 8/12/2015 i del 28/12/2015 al 3/1/2016.

Amortitzat en 5 dies

Oferta fins 22/11/15 205,00 €

Resta de temporada 230,00 €

Amortitzat en 7 dies ADULT INFANT / VETERÀ I

Oferta fins 22/11/15 280,00 € 230,00 €

Resta de temporada 305,00 € 255,00 €

TARDES (a partir de les 13 h)

Amortitzat en 9 dies ADULT
INFANT/

VETERÀ I

Oferta fins 22/11/15 290,00 € 220,00 €

Resta de temporada 340,00 € 270,00 €

NOVETAT

A partir del 5/3/2016 serà vàlid tot el dia.
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Amortitzat en 15 dies ADULT
INFANT/

VETERÀ I

MENOR/

VETERÀ II

Oferta fins 22/11/15 675,00 € 520,00 €
30,00 €

Resta de temporada 755,00 € 580,00 €

DESCOMPTES PER A FAMÍLIES NOMBROSES
Imprescindible presentar el carnet que ho acrediti. No computaran els forfets de menors. Descompte per rigorós ordre 
de preu

PREU OFERTA (22/11/15) PREU TARIFA
ADULT INFANT ADULT INFANT

1r forfet 675,00 € 520,00 € 755,00 € 580,00 €

2n forfet 675,00 € 520,00 € 755,00 € 580,00 €

3r forfet 607,50 € 468,00 € 679,50 € 522,00 €

4rt forfet 573,75 € 442,00 € 641,75 € 493,00 €

5è i següents 540,00 € 416,00 € 604,00 € 464,00 €

Vàlid de dilluns a divendres excepte el 7 i 8/12/2015 i del 
28/12/2015 al 3/1/2016. I a partir del 5/3/2016, vàlid cada 

dia inclosos festius.
A partir del 5/3/2016 inclou els dissabtes.

FEINERS (De dilluns a divendres)

DIUMENgES

NO DISSABTES (6 dies)

1 DIA FEINER

Amortitzat en 12 dies ADULT
INFANT/

VETERÀ I

Oferta fins 22/11/15 545,00 € 430,00 €

Resta de temporada 610,00 € 480,00 €

Amortitzat en 8 dies

Oferta fins 22/11/15 355,00 €

Resta de temporada 380,00 €

Obligatori fixar 1 dia laborable per tota la temporada. Vàlid 
tots els dies laborables que hagis escollit excepte el 7 i 

8/12/2015 i del 28/12/2015 al 3/1/2016.

Amortitzat en 5 dies

Oferta fins 22/11/15 265,00 €

Resta de temporada 290,00 €

Amortitzat en 7 dies ADULT
INFANT/

VETERÀ I

Oferta fins 22/11/15 340,00 € 300,00 €

Resta de temporada 360,00 € 320,00 €

+

Abonaments de temporada

TEMPORADA

EDAT D,APLICACIÓ DELS ABONAMENTS

Adult - nascut fins el 31/12/2003
Infant - nascut entre els anys 2004 i 2008, ambdós inclosos
Menor - nascut a partir de 1/1/2009
Veterà I - nascut entre els anys 1941 i 1950, ambdós inclosos
Veterà II - nascut fins el 31/12/1940



Descarrega,t 
la nostra APP

www.masella.com
972 144 000

masella@masella.com
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Escola de Masella

972 890 145

escola@masella.com

de material!!!
 PACK

Curset de Cap d’Any
Del 2 al 5 de Gener 2016

Horari: matí de 10 h a 13 h o tarda de 13.30 h a 16.30 h

 HORES
Lloguer 

Curset de Nadal
Del 28 al 31 de Desembre 2015

Curset 
8 diumenges

Del 17 de Gener al 6 de Març 2016

Curset de 
8 dissabtes
Del 16 de Gener al 5 de Març 2016

Horari: matí de 10 h a 13 h o tarda de 13.30 h a 16.30 h

NOVETAT 

Compra una bossa d’hores 
d’esquí i consumeix-la al llarg  
de la temporada segons la teva 

disponibilitat. 
Més informació:  

escola@masella.com

ESQUÍ SNOWBOARD

12 hores Matí Tarda Matí

Adult/Infant 152,00 € 120,00 € 165,00 €

Menor 167,00 € 135,00 €

Jardí de Neu (3 anys) 167,00 € 135,00 €

ESQUÍ SNOWBOARD

24 hores Matí Tarda Matí

Adult/Infant 240,00 € 175,00 € 255,00 €

Menor 255,00 € 195,00 €

Jardí de Neu (3 anys) 255,00 € 195,00 €

Especial cursets Adult Infant  
(fins a 130 cm)

Lloguer 4 dies 64,00 € 48,00 €

Lloguer 8 dies 110,00 € 88,00 €
Lloguer tota  

la temporada
185,00 € 135,00 €

Preus per persona · Grups de 10 a 12 alumnes · Infants: 6 a 12 anys · Menors: de 4 a 6 anys inclosos · Recomanem l’ús del casc

FINS A 130 € 

D
, ESTALVI
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Para más información 93 872 62 11
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972 14 40 00

masellateam@masella.com

escull el curset que més et convingui:

11 dissabtes o 11 diumenges

f e s - t e  s o c i  d e l  c l u b  m a s e l l a  t e a m ! ! ! !

44 hores 
d’esquí

Dates
Del 9/1/2016 al 19/3/2016

Del 10/1/2016 al 20/3/2016

Horari De 9.30 h a 13.30

Preu Esquí/
Snowboard

350,00 € (a partir de 7 anys)

360,00 € (de 4 a 6 anys)

Tecnificació i competició
211 hores 

d’esquí

Dates Del 21/11/2015 al 27/3/2016

Horari De 9.30 h a 13.30

Preu Esquí/
Snowboard

895,00 €

Inclou: 43 dies d’esquí + entrenament físic + entrenament nocturn

Curset d’adults

33 hores 
d’esquí novetat
Dates Del 9/1/2016 al 19/3/2016

Horari De 10.00 h a 13.00 h

Preu Esquí 330,00 €

Curset menors de 
3 i 4 anys (per apendre a esquiar)

42 hores d’esquí novetat
Dates Del 28/12/2015 al 28/2/2016

Horari De 9.30 h a 12.30

Preu Esquí/
Snowboard

895,00 €

Club Masella Team

Curset per a +16 anys
30 hores 
d’esquí novetat

Preparació títol nivell TD1 d’esquí

Dates Del 9/1/2016 al 13/3/2016

Horari De 9.30 h a 13.30 h

Preu Esquí 330,00 €
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Els Coms, s/n 17537 – LA MOLINA
Tel. 972.89.21.38 fax 972.89.28.00

www.tecmun.cat
tecniques@tecmun.cat

+

La coneguda fòrmula de 

“llet, cacao, avellanes i su-

cre” combinat amb crêpes 

són la millor opció per gau-

dir d’un dia d’esquí a Masella 

amb Nocilla.

Amb l’arribada del fred i de la neu s’inicia la temporada d’esquí a Masella. Cons-
cients de les dosis d’energia que consumeixen els amants dels esports d’hivern, 
Masella i Nocilla tornaran a oferir delicioses crêpes a la zona de Debutants del Pla 
de Masella, davant del Tsd. TGV. Així que aquesta nova temporada podreu tornar 
a tastar, entre d’altres, la Crêpe Masella (amb la Nocilla Original, que porta crema 
d’avellanes amb xocolata) i la Crêpe Duo (amb la Nocilla Original i la Nocilla de 
crema de llet).
I és que en una jornada d’esquí no hi pot faltar una excel·lent Crêpe de Nocilla. No 
et resistiràs a provar-les!!!

El Nocilla córner de Masella

Els grans esquiadors
no són els que no cauen.

Són els que s’aixequen
i tornen a intentar-ho.

Nutrición para una vida mejor

www.TeamSport24h.com
Tel. 639.302.196

Nueva Línea de Suplementos para mejorar
el Rendimiento Deportivo

Los productos Herbalife24 están analizados para detectar
sustancias prohibidas por www.cologneList.com



Per la teva màxima comoditat t’oferim la 

possibilitat de llogar una taquilla guardaes-

quís, amb una capacitat de fins a 4 jocs 

d’equips d’esquí o de surf de neu complets.

Taquilles guardaesquís
a peu de pistes

ReseRva la Teva Taquilla 

guaRdaesquís a les  

nosTRes oficines 

d’aTenció  

a l’esquiadoR del  

Pla de Masella-1600 M.

PReu PeR TeMPoRada 

440,00 €

Taquilles

4 EQUIPS COMPLETS

RACC SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Avda. Diagonal, 687 (08028 Barcelona). CIF: A-59575365. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Foli 40, Tom 20.701, Hoja B 11.217, Inscripció 1a, amb núm. de registre D.G.S.F.P.: C-708.

Servei d’Assegurances Contracta-la a les 
Oficines de Masella

LA TEVA
ASSEGURANÇA
DE NEU PER A TOTA
LA TEMPORADA 

Individual per només  
Familiar per només  
(Fins a 6 assegurats)



Tramita la teva assegurança d’esquí o de 

surf de neu, individual o familiar, per tota la 

temporada i esquia tranquil.

assegura’t i gaudeix de la neu

TRaMiTa la Teva 

asseguRança a les 

nosTRes oficines de 

l’aTenció a l’esquiadoR 

del Pla de Masella-1600 m

assegurances

Racc slaloM TaRgeTa de fedeRaT

individual
familiar

(fins a 6 persones)
individual

familiar

(mínim 4 persones)

50,00 € 114,00 €

adult 
55,00 €

Infant (fins a 16 anys)
36,00 €

130,00 €

RACC SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Avda. Diagonal, 687 (08028 Barcelona). CIF: A-59575365. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Foli 40, Tom 20.701, Hoja B 11.217, Inscripció 1a, amb núm. de registre D.G.S.F.P.: C-708.

Servei d’Assegurances Contracta-la a les 
Oficines de Masella

LA TEVA
ASSEGURANÇA
DE NEU PER A TOTA
LA TEMPORADA 

Individual per només  
Familiar per només  
(Fins a 6 assegurats)
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Moda

l’última modaA la neu

Les tendències de moda per 

aquest hivern arriben carrega-

des de colors molt atractius. Per 

la neu, et presentem una mostra 

dels dissenys  exclusius que se-

gur es veuran a l’estació d’esquí 

de Masella.

www.haglofs.com

www.protest.eu www.spyder.com
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Directori de restaurants

AlP
Bar David’s  972 144 132
Casa Patxi  972 890 182
El Tiró  972 144 225
Pizzeria David’s  972 144 132

BEllVER DE CERDANYA
Sant Josep 973 510 429
foNtANAls
Badiu 972 880 701
L’Estació de Queixans 972 882 400
Urvati 666 481 029
GER
Rebost de Ger 972 147 055
lA MoliNA
Croco Brasa  972 145 104
Sports Carles Adserà 972 892 172 
Turó del Bosc  972 892 912
Zerograus 622 412 791
llíViA
Can Ventura 972 896 178 
Hostal Rusó 972 146 264
PuiGCERDà
Carmen 972 880 386
Central 972 882 553
El Caliu 972 140 825

El Capritxo 972 880 386
El Pati de la Tieta 972 880 156
La Llaminera I 872 022 393
La Llaminera II 972 880 707 
La Llesca 972 880 044
Miamidos 972 882 257
Pizzeria Malhivern 972 882 325
Pans & Company 972 880 484   
Plat Rodó 972 140 005
Poliesportiu 972 881 902
Tapanyam 972 882 360
uRús
Fonda Cobadana 972 890 129

 
Altres restaurants de la Cerdanya

Presenta l’abonament de  
temporada i gaudeix d’un  

detall o descompte, segons 
l’establiment, als restaurants  

de l’Associació de Bars i  
Restaurants de La Cerdanya

www.restbarcedanya.com

Els establiments de l’Associació de 
Bars i Restaurants de la Cerdanya 

tenen un adhesiu que els acredita com 
a membres de l’associació.

AlP

Ca l’Eduald 972 890 033

L’Aixida  972 891 719

Les Lloses  972 890 096

BEllVER DE CERDANYA

Cal Caterí   638 185 571

Ca la Núria 973 510 938

El Cantó  973 511 024

Grau de l’Ós  973 510 046

La Muga  973 511 110

Picot Negre  973 511 198

BolViR

Cal Sabater  972 895 235

Cal Torru 972 896 303

DAs

Das 1219 972 894 190

EsCADARCs

Restaurant d’Escadarcs 972 890 799

EstANA

Cal Baster  973 515 345

foNtANAls

Paller de Queixans 972 141 078

GER

Cal Pons 972 894 110

El Portal  972 894 275

El Rebost de Ger 972 147 055

lA MoliNA

Bodegón 972 145 014

El Torb  972 892 862

Hotel Roc Blanc 972 145 000

Schuss 972 892 915

llEs DE CERDANYA

Cal Tià  608 264 398

Pas de la Pera  973 515 001

Sanillés  973 515 266

llíViA

Cal Cofa  972 896 500

Esquirol 972 896 303

Formatgeria de Llívia  972 146 279

L’Avet  972 146 364

La Bambola  972 896 399

La Calèche 972 146 382

Les Trumfes  972 146 031

Mas Rodonell  972 197 062

MAsEllA

Rest. Pla de Masella  972 890 678

Skibar  972 144 470

MERANGEs

Cal Joan  972 880 096

Can Borrell  972 880 033

Restaurant de Girul  972 881 398

MoNtEllà i MARtiNEt

El Molí de Bramasacs 973 515 200

La Coma 973 515 176

Rosaleda  973 515 285

Tupinet  973 515 215

PRAts i sANsoR

El Cavall-Hípica de Prats  972 890 026

El Petit Restaurant  972 890 616

PuiGCERDà

Ca la Núria 972 881 765

Casa Clement 972 881 166

Crisbar 972 880 014

El 600 de la Pepi 678 656 007

El Refugi  972 881 601

Emma 972 141 275

Pizzeria Fabián 872 200 930

Kennedy 972 881 191

La Barraca  972 880 080

La Matinada 972 880 320

La Queixalada 972 881 294

La Taverna del Call 972 141 036

Pizzeria 1900 972 881 686 

San Remo  972 880 005

Sol i sombra  972 880 069

Riu DE CERDANYA

Petit Hotel de Riu 973 510 511



4 NITS + 4 DIES DE FORFETS 
a Masella DES DE 35 € 

PER PERSONA I NIT*
* entrades diumenges o dilluns. 

Inclou:
 Allotjament en Apartaments o bungalow. 

 Forfait de dies consecutius (segons dies d’estada)  
de la Masella (no inclou assegurança)

1 entrada al Circuit Spa panoràmic per estada 
i per persona a partir de 13 anys.

 Accés a la piscina climatitzada tots els dies

1 entrada al Parc d’Activitats Cerdanya 

Condicions:

Mínim dues persones 
Neteja dels apartaments i bungalows inclosa 

només a la sortida
Els bungalows no inclouen llençols ni tovalloles  

(opcionals a 3 €/persona/estada)

PYRENEES®

SENSACIONS

FORFAIT

Sent, emociona’t, diverteix-te 
descobrint els Pirineus a un preu únic. 

Ho tens tot, comprant aquí el teu 
Forfait Sensacions. Així de fàcil ;)

mòbil +34 619 026 732 
GC-002695
info@discoverpyrenees.com

Cerdanya
Alt Urgell

Baridà
Capcir

PN Cadí Moixeró
PNR des Pyrénées Catalanes 

PYRENEES
DISCOVER

®

Nature Culture

Aventura Adrenalina 

Wellness Senderisme

CyclingEco-turismeHiking

Salud

19€  adult
14€  6-16 anys

+34 973 510 965
www.discoverpyrenees.com

Sensations, émotions, diversions... 
Découvrez les Pyrénées Catalanes 
à un prix unique en achetant ici votre 
Forfait Sensation. Simple et facile ;)

ca
ta

là
 

fr
an

cé
s

PARCS NATURAL S ENTRE ANDORRA I LA MEDITERRÀNIA

Enjoy

Snow

Viu la neu 
a la Cerdanya

Taxa turística no inclosa: 0,50 €/pers/nit en apartament i bungalow · Places limitades. Preu per persona i nit · 10% IVA inclòs

+34 973510260
info@prullans.net
www.prullans.net
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Allotjaments a la Cerdanya

Hotel Torre 
del Remei*****

Tel. 972 140 182 · Fax 972 14 04 49
BOLVIR DE CERDANYA
info@torredelremei.com
www.torredelremei.com
HAB. 22 / ALT. 1.145 m

km a Masella: 16

Hotel Jaume***

Hotel  
Fontanals Golf ****

Hotel HG  
La Molina****

Guitart La Molina  
Aparthotel & SPA****

Hotel Adserà*** Hotel Amoretes***

Hotel Roc Blanc*** Xalet-Hotel Niu 
dels Falcons

Hotel Guitart Termes  
La Collada**** Sup

Flor de neu***

Aparthotel Les 
Corts***

Hotel Solineu***

a prop de la neu
Allotjaments

Hotel Chalet del 
Golf ****

Tel. 972 884 320 · Fax 972 88 43 21
BOLVIR DE CERDANYA

reservas@chaletdelgolf.com
www.chaletdelgolf.com

HAB. 33 / ALT. 1.145 m
km a Masella: 16

Tel. 972 890 016
Fax 972 14 42 42

ALp
info@hoteljaume.com
www.hoteljaume.com

HAB. 15 / ALT. 1.160 m
km a Masella: 6

Tel. 972 891 818 · Fax 972 89 17 40
sORIguEROLA

hotelfontanals@ccohoteles.es
www.hotelfontanals.com

HAB. 60 / ALT. 1.050 m
km a Masella: 8

Tel. 972 892 975 · Fax 972 89 29 95
LA MOLINA

hglamolina@grupohg.com
www.grupohg.com

HAB. 65 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6

Tel. 972 892 770 · Fax 972 89 29 17
LA MOLINA

rglm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

ApART. 114 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6

Tel. 972 892 001
Fax 972 89 20 25

LA MOLINA
hotel@hoteladsera.com
www.hoteladsera.com

HAB. 40 / ALT. 1.600 m
km a Masella: 6

Tel. 972 145 150
Fax 972 14 51 00

LA MOLINA
reservas@amoretes.com
www.amoreteshotel.com

HAB. 11 / ALT. 1.600 m
km a Masella: 6

Tel. 972 114 246
Fax 972 14 50 02

LA MOLINA
luzfadon@gmail.com

HAB. 52 / ALT. 1.400 m
km a Masella: 7

Tel. 972 892 073 · Fax 972 89 27 04
LA MOLINA

niudelsfalcons@gmail.com
www.niudelsfalcons-xalet.com

HAB. 7 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6

Hotel Hospes  
Villa Paulita *****

Tel. 972 884 622 · Fax 972 88 46 32
puIgCERDà

recepcion@villapaulita.com
www.villapaulitahotel.com

HAB. 40 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 892 100 · Fax 972 89 20 47
TOsEs

rglc@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

HAB. 77 / ALT. 1.800 m
km a Masella: 12

Tel. 972 890 037
ALp

HAB. 7 / ALT. 1.160 m 
km a Masella: 6

Tel. 972 146 256
Fax 972 14 64 41

LLíVIA
info@aparthotellescorts.com
www.aparthotellescorts.com

pLACEs 30 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 972 892 033
Fax 972 89 21 50

LA MOLINA
info@lamolina.es
www.lamolina.es

HAB. 54 / ALT. 1.700 m
km a Masella: 6
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Hotel 
Moixeró***

Hotel Pla 
del Pi**

Hotel Roca**

Hotel 
Puigcerdà***

Hotel del 
Lago***

Hotel Fonda 
Mercè***

Hotel Bernat 
de So***

Petit Hotel 
de Riu

Hotel El Jaç**

Hotel Cal 
Rei de T alló**

Hotel Bon 
Repòs**

Hotel 
Bellavista**

Hotel Esquirol**

Hotel Ca 
l’Eudald**

Park Hotel 
Puigcerdà***

Hotel del 
Prado***

Hotel 
Muntanya***

Campus Cerdanya

Hotel Tèrminus**

Aparthotel 
Bellver

 

Tel. 972 890 238 
Fax 972 89 04 05

reservas@hotel-moixero.com
www.hotel-moixero.com

pRATs I sANsOR

HAB. 39 / ALT. 1.050 m
km a Masella: 7

Tel. 972 891 703 
Fax 972 89 17 22

pRATs I sANsOR
info@hotelpladelpi.cat
www.hotelpladelpi.cat

HAB. 13 / ALT. 1.050 m
km a Masella: 7

Tel. 972 890 011
Fax 972 14 43 56

ALp
hotelroca@gmail.com

www.hotelroca.net

HAB. 20 / ALT. 1.160 m
km a Masella: 6

Tel. 972 882 181
Fax 972 88 22 90

puIgCERDà
info@hotelpuigcerda.cat
www.hotelpuigcerda.cat
HAB. 39 / ALT. 1.200 m

km a Masella: 15

Tel. 972 881 000
Fax 972 14 15 11

puIgCERDà
info@hotellago.com
www.hotellago.com

HAB. 30 / ALT. 1.200m
km a Masella: 15

Tel. 972 897 001 
Fax 972 14 62 54

LLíVIA
info@fondamerce.com
www.fondamerce.com

HAB. 30 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 972 146 206 
Fax 972 14 63 54

LLíVIA
info@hotelbernatdeso.com
www.hotelbernatdeso.com

HAB. 21 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 973 510 511 
Fax. 973 08 10 05

RIu DE CERDANYA
www.hotelriucerdanya.com

HAB. 8 / ALT. 1.173 m
km a Masella: 17

Tel. 972 894 291
gER DE CERDANYA
info@grupturistic.com
www.grupturistic.com

HAB. 8 / ALT. 1.060 m
km a Masella: 18

Tel. 973 511 096
Fax 973 51 10 96

BELLVER DE CERDANYA
info@hotelcalrei.com
www.hotelcalrei.com

HAB. 12 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 973 511 244 
Fax 973 51 11 29

BELLVER DE CERDANYA
bonreposhotel@hotmail.com

HAB. 48 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Tel. 973 510 000 
Fax 973 51 04 18

BELLVER DE CERDANYA
hotel@bellavistabellver.cat
www.bellavistabellver.cat

HAB. 50 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Tel. 972 896 303
LLíVIA

recepcio@hotelesquirol.net
www.hotelesquirol.net

HAB. 20 / ALT. 1.224 m
km a Masella: 20

Tel. 972 890 033 
Fax 972 89 08 62

ALp
hotelrestaurant@caleudald.com

www.caleudald.com

HAB. 28 / ALT. 1.160 m
km a Masella: 6

Tel. 972 880 750
Fax 972 88 07 54

puIgCERDà
info@hotelparkpuigcerda.com
www.hotelparkpuigcerda.com

HAB. 55 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 880 400 
Fax 972 14 11 58

puIgCERDà
reserves@hoteldelprado.cat

www.hotelprado.cat
HAB. 54 / ALT. 1.200 m

km a Masella: 15

 
Tel. 973 510 260 
Fax 973 51 06 06

pRuLLANs
info@prullans.net
www.prullans.net

HAB. 46 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 18

Tel. 972 883 530 
Fax 972 88 08 22

puIgCERDà
info@campus-cerdanya.com
www.campus-cerdanya.com

HAB. 53 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 880 212 
Fax 972 88 00 02

puIgCERDà
reserves@hotelterminus.net

www.hotelterminus.net

HAB. 24 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 973 510 627 
Fax 973 51 08 04

BELLVER DE CERDANYA
info@aparthotelbellver.com
www.aparthotelbellver.com

pLACEs 53 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Allotjaments
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Fonda Cobadana* Alberg La Bruna

Refugi-Xalet UecRefugi Pere Carné Cal Sams 

Cal Mateu Casa Rural 
Cal Pedrals

Residència  
esportiva els Isards

Alberg Casa de  
Colònies Ridolaina

Alberg 
Anna M. Janer

Càmping Pirineus
 

Càmping QueixansCàmping StelCàmping CerdanyaCàmping Bellver

Hostal 
d’Escadarcs

Fonda Biayna

Residència Casa 
de Pagès Cal 

Francès

Ecoturisme rural 
Cal Pesolet

Alberg Verge 
de les Neus

Tel. 972 890 129 
Fax 972 89 01 29

uRús

HAB. 5 / ALT. 1.280 m
km a Masella: 7

Tel. 973 510 876
Fax 973 51 07 51

BELLVER DE CERDANYA
info@alberglabruna.com
www.alberglabruna.com

pLACEs 260 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 972 894 081
ALL

info@calfrances.com
www.calfrances.com

pLACEs 30 / ALT. 1.091 m
km a Masella: 25

Tel./Fax  972 145 107
Mòbil 646 74 46 69

LA MOLINA
info@xaletuec.com
www.xaletuec.com

pLACEs XALET 65 / pLACEs 
REFugI 30 / ALT. 1.500 m

km a Masella: 6

Tel. 972 892 080
Mòbil 629 729 962

LA MOLINA
info@refugiperecarne.com
www.refugiperecarne.com

pLACEs 50 / ALT. 1.500 m
km a Masella: 6

 

Tel. 972 894 205
Mòbil 639 16 94 96

OLOpTE
info@calsams.com
www.calsams.com

pLACEs 15 / ALT. 1.180 m
km a Masella: 20

Tel. 972 890 495
uRTX

info@calmateu.net
www.calmateu.net

HAB. 6 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 7

Tel. 616 023 221
uRús

info@calpedrals.com
www.calpedrals.com

HAB. 16 / ALT. 1.280 m
km a Masella: 7

Tel. 972 892 101 / 637 866 714
Fax 972 14 50 74

LA MOLINA
reserves@alberglamolina.com

www.alberglamolina.com
pLACEs: 50 / ALT. 1.700 m 

km a Masella: 6

Tel. 973 293 003 
Fax 973 29 30 81

sANTA EugèNIA DE NERELLà  
(BELLVER DE CERDANYA)

coridolaina@gmail.com
www.ridolaina.com

pLACEs: 84 / ALT. 1.100 m  
km a Masella: 18

Tel. 934 301 606 
Fax 934 19 62 28

LLíVIA
fundacio@peretarres.org

www.peretarres.org
pLACEs: 70 / ALT. 1.224 m 

km a Masella: 20

 
Tel. 972 881 062 
Fax 972 88 24 71

guILs DE CERDANYA
guils@stel.es
www.stel.es

pARCEL·LEs 250 
ALT. 1.380 m

km a Masella: 15

Tel. 972 141 280 
Fax 972 14 13 20

quEIXANs
info@campingqueixans.com
www.campingqueixans.com

pARCEL·LEs 150 
ALT. 1.380 m

km a Masella: 10

Tel. 972 882 361 
Fax 972 14 04 19

puIgCERDà
puigcerda@stel.es

www.stel.es
pARCEL·LEs 300

ALT. 1.200 m
km a Masella: 15

Tel. 973 510 262 
Fax 973 51 06 72

pRuLLANs
info@prullans.net
www.prullans.net
pARCEL·LEs 340 

ALT. 1.200 m
km a Masella: 18

Tel. 973 510 239 
Fax 973 510 719

IsòVOL
campingbellver@campingbellver.com

www.campingbellver.com

pARCEL·LEs 150 / 15 BuNg.
ALT. 1.100 m

km a Masella: 15

Tel. 973 510 475
Fax 973 51 08 53

BELLVER DE CERDANYA
info@fondabiayna.com
www.fondabiayna.com

HAB. 16 / ALT. 1.200 m
km a Masella: 14

Tel. 972 890 799
Fax 972 890 442

EsCADARCs
info@hostalescadarcs.com
www.hostalescadarcs.com

HAB. 8 / ALT. 1.130 m
km a Masella: 8

Tel. 659 642 794
651 855 468

NèFOL - BELLVER 
DE CERDANYA

info@calpesolet.cat
www.calpesolet.cat

HAB. 10 / ALT. 1.180 m
km a Masella: 20

Tel. 972 892 012
Fax 972 89 20 50

LA MOLINA
alberg.lamolina@gencat.cat

www.xanascat.cat
pLACEs 246 / ALT. 1.400 m

km a Masella: 7

Allotjaments
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972 144 000 · 680 144 000
Infoneu 972 890 053
masella@masella.comi




