
    Són circuits de raquetes  
i d’esquí nòrdic 

Normes d’ús a les estacions d’esquí del Pirineu  
de Girona per a la prevenció de la Covid-19 

La Molina, Masella, Vall de Núria, Vallter 2000  
i Guils-Fontanera

Mascareta

Neteja i desinfecció

Restauració

Informació útil

Atenció al públic

Protocols aprovats per ATUDEM, ACEM I PROCICAT 

Distància Mobilitat i transport

Lloguer de material

Digitalització

Feu servir mascareta o 
tapaboques amb filtre a 

l’estació. La mascareta és d’ús 
obligatori sempre (a partir 
de 6 anys) tant per al visitant 

com per al personal. 

L’estació té cura dels espais comuns: els neteja i els 
desinfecta amb més freqüència, especialment les àrees 
d’alt contacte (WC, restaurants, menjadors, taquilles i 
botigues de lloguer).  

Feu una pausa i gaudiu d’un àpat a les àrees 
de restauració de l’estació. Hi trobareu control 
d’aforament i mesures higièniques i de seguretat.

Informeu-vos sobre mesures de seguretat 
i protocols. Consulteu prèviament els webs 
oficials, les xarxes socials i els mapes. Llegiu 
atentament els cartells i les pantalles. Escolteu les 
comunicacions de megafonia. 

Si necessiteu ajuda, podeu anar a 
qualsevol dels punts d’informació 

de les estacions. Us oferiran 
respostes i solucions.

* Aquestes mesures i la normativa marcades poden 
canviar en qualsevol moment en funció del que 
dictaminin les autoritats sanitàries.

Recordeu que tant en espais 
tancats com a l’aire lliure la 
distància física interpersonal 

de seguretat s’estableix en  
1,5 m en general. 

Utilitzeu sense restriccions 
remuntadors, telecabines i 
tren cremallera. Seguiu les 
indicacions del personal 

que regula la mobilitat i el 
transport.              

Llogueu amb tota tranquil·litat el material necessari 
per gaudir de l’esquí a cada estació. Aquest 
material es neteja i es desinfecta exhaustivament 
després de cada ús. 

Feu ús dels sistemes digitals i dels 
dispositius mòbils per reservar 

i comprar forfets i serveis. 
Minimitzeu el contacte amb 

elements materials, agilitzeu els 
tràmits i eviteu les cues.     

El P irineu  
de Girona és  
un altre món

Són més de 200 km  
de pistes d’esquí alpí_

És esquí nocturn.
Són estacions 
 familiars.

_

És esport i salut  
a l’aire lliure!

És neu 
mediterrània


