INDICACIONS
Al plànol de les pistes, i en aquesta web, es recullen normes de seguretat que són
d’aplicació per a tothom, incloent-hi els esquiadors amb diversitat funcional. Grandvalira
podrà impedir l’accés als remuntadors i als aparells de lliscament de les pistes que es
considerin perillosos per a l’usuari i per a la resta d’esquiadors. Encara que sempre és
convenient esquiar acompanyat, en el cas de persones amb deficiències visuals i
d’esquiadors en cadires adaptades, aquesta condició és obligatòria. És recomanable que
les persones amb deficiències visuals i els invidents gaudeixin de les activitats a la neu o
a l’aire lliure durant les primeres hores d’obertura de l’estació. Els dies de mal temps, es
desaconsella l’esquí adaptat.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE?
És molt important tenir en compte les recomanacions i la informació que exposem a
continuació. Està en joc la seguretat, el confort i el gaudi de tots plegats, agraïm la
vostra col·laboració. Aviseu el personal d’explotació: ells us ajudaran. Quan és necessari,
el personal facilita les maniobres, sobretot limitant la velocitat del remuntador.
Accés: la instal·lació del sistema de control d’accés fa preferible entrar per l’accés del
personal d’explotació de l’estació (si no existeix una entrada especial), sempre amb
l’acompanyant. L’acompanyant puja a la mateixa cadira i ajuda l’esquiador assegut.
Tipus de remuntadors: el telecadira desembragable és el remuntador més còmode per a
les persones amb discapacitats, ja que va ràpid durant el recorregut i lent per a
l’embarcament i el desembarcament. Per a la utilització de teleesquís, els esquiadors
asseguts han de portar un sistema de subjecció especial.
Hi ha telecadires fixos de dues places amb limitacions d’espai segons les dimensions
físiques de l’esquiador i del seu acompanyant.
NORMES GENERALS DEL REGLAMENT D’ÚS PARTICULAR
Article 4. Transport de persones amb mobilitat reduïda
Per garantir la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda, el transport només
s’efectuarà si:
-Les modalitats de transport es defineixen amb el personal d’explotació. L’usuari té
l’obligació de consensuar amb el personal d’explotació, abans d’utilitzar el transport, el
tipus de hàndicap i la necessitat d’ajuda complementària.
-Les característiques de la instal·lació, el tipus de hàndicap i el nombre de persones
admeses simultàniament a la instal·lació i a cada vehicle permeten el transport i una
evacuació amb tota seguretat.

Les persones amb discapacitats només poden utilitzar aparells homologats i han de
seure a les places exteriors de les cadires, quan aquestes cadires tinguin més de dues
places.

REMUNTADORS
ACCÉS A PISTES
- Accés al sector Encamp pel telefèric Funicamp.
- Telecabina El Tarter.
- Telecabina Soldeu.
REMUNTADORS QUE PRESENTEN ALGUNA DIFICULTAT
Els teleesquís són remuntadors que presenten un grau de dificultat elevat.
REMUNTADORS NO ACONSELLATS
Suggerim no utilitzar-los o limitar-los a hores i dies amb poca concurrència, per poder
parar la cua de clients fins que l’esquiador arribi a dalt.
REMUNTADORS D’ÚS PROHIBIT
En cas que es prohibeixi l’ús dels remuntadors no aconsellats
REMUNTADORS ACONSELLATS
La resta, sobretot telecadires desembragables, telecadires fixos i telecabines autoritzats.
PISTES
Consulteu-nos tots els dubtes que tingueu
Encara que gairebé tot el domini és esquiable per a esquiadors amb alguna diversitat
funcional, hi ha alguns trams de pistes en què es poden produir parades provocades per
l’escàs o nul pendent i les condicions de la neu, i en aquests casos cal impulsar-se per
avançar. Recomanem les pistes de baixa dificultat, com per exemple pistes verdes o
blaves, i principalment les zones de debutants.
Es pot sol·licitar informació sobre l’estat de les pistes als punts d’informació de l’estació o
al web www.grandvalira.com

ESCOLA
Estem preparats per aprendre amb vosaltres.
L’Escola d’Esquí de Grandvalira ofereix la possibilitat d’aprendre a esquiar i s’adapta a
la majoria de diversitats funcionals existents, amb la finalitat d’acostar aquest esport a
tothom.
A través dels nostres professors especialitzats, podreu conèixer, aprendre, millorar o
perfeccionar aquest esport.
No dubteu a contactar amb nosaltres a fi de coordinar el material i la seva disponibilitat.
Disposem d’estabilitzadors, dualski i monoski.
RESTAURANTS ADAPTATS
Es pot accedir a tots els restaurants de l’estació amb el material d’esquí adaptat. A més,
els establiments exposats a continuació tenen els serveis adaptats.
SECTOR ENCAMP: Autoservei Solanelles, Xirixuca i Espress’oh.
SECTOR CANILLO: Xiri Forn i Espress’oh. En aquest sector, l’accés als restaurants
només es farà per les pistes. Al Roc de les Bruixes + terrassa i a l’Autoservei del Forn s’hi
accedeix des de la cafeteria sense problemes.
SECTOR EL TARTER: Restaurant autoservei Pi de Migdia, Frankfurt Gourmet Pi de
Migdia, Cafeteria i Fun Food Riba Escorxada, L’Arrosseria, Terrassa Snowclub Tarter i
IQOS Terrace.
SECTOR SOLDEU: Restaurant Espiolets, Frankfurt Gourmet Espiolets, Restaurant Gall
de Bosc, Restaurant Wine & Meat Bar by Jean Leon i Terrassa Clicquot.
SECTOR GRAU ROIG: Xirixuca de Coma III, Terrassa Xirixuca 3 Estanys, Terrassa
Pulka, Xirixuca i Terrassa autoservei Cubil, Xirixuca i Espress’oh. Edifici adaptat de Llac
de Pessons, Xirixuca de la terrassa del Llac del Cubil, Xirixuca de la terrassa del
Restaurant Piolet, tot i que amb accés difícil fins al restaurant amb material de cadira.
SECTOR PAS DE LA CASA:
Rampa i serveis adaptats de l’espai Costa Rodona: restaurant, Xirixuca, Espress’oh i
autoservei, terrassa i zones adaptades de l’espai Font Negre: Xirixuca i terrassa
Xiripizza.

LAVABOS
SECTOR ENCAMP: Funicamp.
SECTOR CANILLO: Edifici del telecabina. Restaurant Forn. Guardesquís Forn i WC
Públics Forn.
SECTOR SOLDEU: Edifici del telecabina. Restaurant Gall de Bosc. Pàrquing Basers i
Avet.
SECTOR EL TARTER: Restaurant Pi de Migdia. Restaurant Riba Escorjada.
SECTOR GRAU ROIG: Edifici Cubil i Piolets.
SECTOR PAS DE LA CASA: Edifici Font Negre.

ACTIVITATS D’AVENTURA
Garantim una experiència segura.
Totes les activitats d’aventura es poden preparar segons la demanda de grups o
persones individuals, en funció de la seva discapacitat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Conducció de motos de neu
Conducció de trineu de gossos
Raquetes de neu
Construcció d’iglús
Vols en parapent i helicòpter
Experiència primera neu
Circuit multiaventura
Paintball
Tir amb arc

