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Masella rep 37.980 esquiadors en 4
dies
Un carnaval de 4 dies que assoleix rècords a Masella

Així estava el peu de pistes de Masella aquest cap de setmana | Masella

Després de la llevantada de dilluns de la setmana passada, Masella es presentava de blanc
immaculat a les portes del carnaval. Fred, vent, neu pols i paisatges blancs, tot a la vegada però
cada cosa al seu temps, van servir d'escenari als centenars d'esquiadors que van lliscar per
l'estació d'Alp, Das i Urús entre el 9 i el 12 de febrer. El cas és que malgrat el fred intens, amb
temperatures mínimes que estan assolint rècords històrics, Masella va penjar el cartell de
"complet".
Els aparcaments, les botigues o els restaurants del peu de pistes de l'avinguda Aymerich estaven
plens a vessar. Segons dades de l'estació l'afluència va ser massiva, amb una mitjana de 9.000
esquiadors per dia entre divendres 9 de febrer i dilluns 12. El fet que aquests dies molts centres
escolars hagin realitzat activitats extraescolars dedicades a la neu ha estat determinant perquè
milers d'escolars o famílies s'apropessin a alguna de les estacions d'esquí del Pirineu. A més,
coincideix que des de la setmana passada les escoles del Regne Unit i França també han
començat el període de vacances a la neu conegut com a "setmana blanca". El balanç final a
Masella durant aquestes 4 jornades ha estat d'un total de 37.980 esquiadors.
Setmana en condicions excel·lents
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Les condicions a Masella en aquesta setmana continuen sent excel·lents. Actualment Masella
pot presumir del 100% dels remuntadors oberts, tot el desnivell obert, 74 quilòmetres de pistes
esquiables i gruixos de 150 a 245 cm de qualitat pols. A més, aquests dies la veïna estació de La
Molina també ho té tot obert, de manera que entre les dues estacions sumen 142 quilòmetres, als
quals es pot accedir amb el forfet únic conegut com a Alp2500.
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