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“Moltes oportunitats per ampliar serveis”

En el 25è aniversari de Guils Fontanera hem de celebrar aquest esde-
veniment, reconeixent i agraint l’esforç i la dedicació de l’Ajuntament de 
Guils de Cerdanya i dels seus treballadors per mantenir i desenvolupar 
aquesta estació municipal d’esquí nòrdic i d’activitats de muntanya. 

Envoltada de bosc de pi negre, és una de les estacions d’esquí amb els 
paratges més bells de Catalunya. La seva situació privilegiada ens per-
met gaudir d’una increïble panoràmica de la Cerdanya, des del massís 
de Carlit fins a la serra del Cadí. És un lloc molt agradable per gaudir de 
la muntanya tot l’any, des d’on surten moltes excursions que s’endin-
sen al bosc, que arriben a l’estany del Malniu, al Puigpedròs i a altres 
indrets. 

L’estació es va constituir l’any 1992, el dels Jocs Olímpics de Barce-
lona. Actualment ja disposa de 45 km de pistes d’esquí de fons i de 
diversos circuits senyalitzats per a raquetes, encara que hi ha moltes 
més possibilitats i oportunitats per a renovar i ampliar els serveis. La 
Generalitat de Catalunya continuarà donant suport a les iniciatives que 
l’Ajuntament es proposi posar en marxa.

Per molts anys i moltes felicitats!

Xavier Civit
Coordinador d’actuacions interdepartamentals 

a les estacions de muntanya
Generalitat de Catalunya



“Persones entusiastes que ho fan possible”

Aquest any celebrem els 25 anys de l’obertura de l’estació d’esquí nòr-
dic de Guils Fontanera. És inevitable, en aquests casos, que tots ple-
gats ens vegem abocats a fer balanç del que han estat aquests anys 
d’aventura. I dic aventura perquè jo, que casualment tinc un petit nego-
ci que depèn directament de la neu, puc donar fe que les temporades 
són i tenen uns pics comptables que semblen una muntanya russa.

Però aquí estem. Un equip de persones molt entusiastes que en tots 
aquests anys hem cregut en l’aventura de Guils Fontanera; els polítics 
que anem agafant el testimoni dels nostres predecessors, el personal 
de pistes, manteniment, restaurant, directius i per descomptat el com-
promís de tots vosaltres, els esquiadors, que any rere any heu fet pos-
sible que les persianes d’aquesta estació d’esquí s’hagin pogut pujar. 
En definitiva crec que cadascú representa una peça molt important, per 
petita que sigui, d’aquest motor hivernal que en molts casos demana 
molta improvisació i implicació de tots plegats per poder rutllar.

Per molts anys puguem gaudir de Guils Fontanera i els seus paratges 
idíl·lics amb la companyia de tots vosaltres, els visitants, que ja sou de 
casa, amics i companys. 

Una abraçada

Valentí Tuset
Alcalde de Guils de Cerdanya
President de Guils Fontanera



“Una utopia, un somni”

Ja fa 25 anys, el temps passa ràpidament. Fa 25 anys, tots érem molt més 
joves, molt més inexperts, i les possibilitats de què disposàvem eren molt 
més limitades. Llavors, un grup de gent il•lusionada, ben intencionada i 
entusiasta, ens vam posar de ple en un gran projecte; fer de Fontanera una 
estació d’esquí. Amb la perspectiva actual, això pot semblar poca cosa, però 
creieu-me, vist amb la mirada d’aquella època i sobretot amb els mitjans 
dels anys 1990-91, això era una utopia, un somni. Sigui per valentia, sigui 
per inconsciència, ens hi vam entregar amb cos i ànima, i aquell somni es va 
convertir en realitat i en determinades èpoques en un malson.

La realitat és que quan els anys 90-91 visionàvem el que podria represen-
tar Fontanera per a tots nosaltres, veiem una imatge que no correspon pas 
exactament al que Fontanera és avui, però el cert és que ara. 25 anys més 
tard, l’estació és una realitat, amb pros i contres, ben segur; però Fontanera 
és avui l’atractiu principal del municipi de Guils, només cal mirar les notí-
cies de televisió i ens adonem que el binomi Guils Fontanera ha esdevingut 
indestriable.

Ens hem fet grans, nosaltres, i l’estació també. Però el projecte Guils Fonta-
nera encara és jove, és un projecte que pot, millor dit, 
que ha de créixer.

Desitjo molt encert als actuals gestors, del seu encert 
depèn el futur, un futur que pot ser esplendorós.
Molta sort!

Josep Ribot
ex-alcalde de  Guils de Cerdanya

1987-1991



Guils Fontanera és una zona amb moltes possibilitats per als aficionats 
a l’esquí nòrdic. Gràcies a la situació geogràfica, en un vessant d’in-
fluència atlàntica, compta amb més temps d’innivació. Quan el centre 
està a ple rendiment pot oferir a l’esquiador fins a 34 km de pistes. 

L’estació gaudeix també d’unes magnífiques vistes panoràmiques de 
tots els cims i la vall de la Cerdanya.

L’estació: dades generals



Punt d’informació
A la caseta d’informació us resoldran tots els vostres dubtes, us diran 
quines activitats podeu fer, els recorreguts més adients, l’estat de les 
pistes d’esquí i dels circuits de raquetes. Aquí també hi trobareu els 
tiquets per al lloguer del material que necessiteu per gaudir d’un dia 
a la neu i us vendran els abonaments per esquiar i per fer raquetes. Si 
us calen monitors, sigui per començar a provar aquest magnífic esport 
com per perfeccionar-lo, també us en facilitaran tota la informació.

Lloguer de material
Al servei de lloguer disposen d’uns 400 equips de clàssic i 40 equips 
d’skating perquè pugueu triar. Els números de peu van del 27 (el més 
petit) al 50 (el més gran), i les llargades d’esquí van de 1,20 cm al 2,15 
cm. De raquetes en tenen unes 100, de diferents models, que s’adap-
taran als més menuts i als més grans. Disposen d’un espai on podreu 
deixar les botes mentre practiqueu el vostre esport preferit. Perquè la 
mainada comenci a prendre contacte amb la neu, hi ha uns 30 trineus 
de plàstic.

Circuits
Quan el centre està a ple rendiment ofereix al fondista fins a 34 km de 
pistes de diferents nivells: 6 de verdes, 3 de blaves, 7 de vermelles i 



una de negra, totes comunicades, així l’esquiador pot triar el recorregut 
adequat al seu nivell amb uns traçats que combinen boscos de pi ne-
gre, prats i clarianes. L’esquiador, depenent del circuit que triï, gaudirà 
de vistes magnífiques de la Cerdanya i de la tranquil·litat del bosc. Més 
recentment, l’estació compta també amb circuit per a fat bike.

Escola
L’estació disposa d’una plantilla de monitors que us acompanyaran en 
aquesta aventura de l’esquí de fons. Tant si voleu començar a esquiar 
com si voleu perfeccionar la vostra tècnica sigui de clàssic o d’skating. 
Els col·legis disposen també d’una programació per dies o per setma-
nes.



Bar Restaurant
El bar restaurant de l’estació és un lloc ideal per recuperar forces amb 
un bon àpat. Al menú hi podreu triar plats típics de Cerdanya (trinxat, 
peus de porc amb naps…), escudella, guisats, carn a la brasa… També 
hi ha un menú infantil per a nens fins a 12 anys. El bar restaurant és 
obert tot l’any excepte el mes de vacances del personal (normalment el 
juny). Tel. informació: 872 003 021.

Carretera i aparcament
L’estació disposa d’una màquina llevaneus per mantenir la carretera 
d’accés en condicions òptimes, tot i que es recomana portar sempre 
les cadenes al cotxe. La carretera es tanca, a l’alçada del poble, de les 
17 h a les 9h del matí -a la temporada d’hivern (finals de novembre a 
finals d’abril). L’aparcament té una capacitat d’uns 500 vehicles a la 
base de l’estació. 

Dades d’interès
Any obertura: 1992
Cota mínima i màxima: 1905-2080 m.
Nucli de l’estació: Fontanera 
Total circuits: 34 km.



Circuit més llarg: 15 km.
Circuit skating : 8 km.
Circuits amb raquetes: 2 - 2,5 - 3 - 4,5 km.
Circuit de fat bike: 2,5 km.
Parc de neu infantil
Escola d’esquí
Cafeteria / Restaurant
Zona de trineus per a nens : 500 m. (cota 1905 m.)
Servei mèdic : primers auxilis 
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14 de gener
Sortida amb raquetes diürna, guiada refugi de la Feixa.
9 km. aprox.

20 de gener      
Sortida amb raquetes nocturna familiar, edat mínima 7 anys.
9 Km. aprox.

17/18 de febrer
25è aniversari.
Fat bike, dissabte 17 de febrer.
Bitlles catalanes, diumenge 18 de febrer.

24 de febrer
Sortida amb raquetes nocturna, tots els públics, edat mínima 12 anys.
12 km. aprox.

3 de març
Copa catalana amb raquetes.

11 de març
Sortida amb raquetes guiada a l’estany de Malniu.
15 km. aprox.

Agenda 17/18



“Guils Fontanera té un futur molt interessant”

P.- Quines són les principals bondats de l’estació de Guils Fonta-
nera?
R.- Jo penso que hi ha dues característiques principals que fan espe-
cial Guils Fontanera. La seva proximitat amb Puigcerdà n’és una. És el 
centre esportiu d’hivern més pròxim a la capital de la Cerdanya. L’altra 
aspecte que destaca és la qualitat de la neu, sobretot a les cotes més 
altes. La seva orientació i el disseny del traçat de les pistes fa que la 
neu aguanti molt bé.

P.- Quin creu que ha de ser el futur més immediat de l’estació i qui-
nes són les necessitats?
R.- Les administracions s’han d’involucrar més per tal de poder realitzar 
millores a les instal·lacions i hauríem de poder canviar la màquina trepi-
tjaneu. Caldria, penso, un refugi on poder-hi fer nit, i estaria bé garantir 
neu a la part més baixa amb producció de neu. Sé que són projectes 
que han estat valorats i en els quals es treballa des de l’Ajuntament de 
Guils de Cerdanya. Però per l’Administració local, tota sola, és inviable. 
És per aquesta raó que penso que caldria més suport institucional. Per 
la part que ens toca, més promoció estaria bé i, sobretot, programar 
activitats tot l’any. La zona de Fontanera és molt atractiva, amb neu o 
sense. Al meu entendre, Guils Fontanera té un futur molt interessant, ja 
que les possibilitats les té totes.

P.- Quins beneficis i característiques  té l’esquí nòrdic?
R.- Fer esquí de fons és lliscar damunt la neu i el moviment que es fa és 
semblant a caminar, a córrer o a patinar. És un esport que es practica 
a l’aire lliure, en espais naturals, per dins del bosc, tot aprofitant pistes 



i camins forestals ja existents i que permet que ho puguin fer persones 
amb qualsevol nivell tècnic. 

P.- L’esquí nòrdic passa per un bon moment?
R.- Sí. Cada vegada hi ha més usuaris que busquen un esport tran-
quil amb el qual puguin gaudir també de la natura, amb la família o els 
amics. La llàstima és que haguem d’estar pendent sempre de la neu i 
les precipitacions, que fan que no puguem obrir l’estació tots els dies 
que voldríem. Comercialment, això no és bo.

P.- I les raquetes també, oi? Hi ha molts usuaris, en els últims anys...
R.- Hi ha més aficionats a l’ús de raquetes, sí. Els circuits de raquetes 
de Guils Fontanera són molt utilitzats i en els últims tres anys hem notat 
un increment en el lloguer d’aquest material.

P.- Què caldria per potenciar la pràctica de l’esquí nòrdic?
R.- Més difusió en els mitjans de comunicació. Buscar personatges me-
diàtics que es prestessin a promoure l’esquí nòrdic. És un esport des-
conegut i es veu avorrit, tot i que en realitat és molt divertit, que ofereix 
moltes possibilitats.

Josep Martínez
director estació d’esquí de Guils Fontanera



L’estació d’esquí nòrdic de Guils Fontanera va néixer al final dels anys 
80 fruit d’una combinació de circumstàncies. Relatem les principals: un 
equip jove de regidors carregats d’idees i amb ganes i voluntat de tirar 
endavant iniciatives. Els ajuts de la Generalitat de Catalunya van perme-
tre desencallar molts dels projectes que eren damunt la taula. Pensem 
que el pressupost de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya era, aquells 
anys 80, d’uns 7 milions de pessetes. Sí, uns 40.000 euros anuals, 
aproximadament! No es podia fer gaire cosa amb aquell pressupost.

La nova situació econòmica municipal obria un nou escenari. En pocs 
mesos de regularització es va passar a ingressar el doble del pressu-
post anual. I llavors, l’Ajuntament de Guils de Cerdanya acordà desen-
volupar l’estació d’esquí municipal a la zona de Fontanera, entre altres 
idees. El govern presidit per l’alcalde Josep Ribot Ribot es posà les 
piles i inicià una sèrie d’entrevistes i reunions amb els organismes de la 
Generalitat per demanar ajudes i subvencions. I en aquest context neix 
Guils Fontanera.

Història d’una iniciativa d’èxit



El projecte inicial tenia un enfocament més ambiciós, ja que la idea del 
consistori guilsenc passava per generar a Fontanera activitats d’hivern 
i d’estiu, amb un alberg al nucli de Guils, i altres serveis. La voluntat era 
crear un motor econòmic a Guils de Cerdanya per ser reclam de nous 
negocis i establiments, consolidar els joves en el territori i fer venir nova 
població. La primera temporada d’esquí a l’estació de nòrdic va ser la 
del 1992. Amb una distribució de pistes inferior a l’actual (20 quilòme-
tres de pistes marcades), però amb un esclop i una espardenya, amb 
moltes mancances i dificultats. Aquells primers anys el forfet valia 450 
pessetes, un forfet de temporada adult 4.000 pessetes i una hora de 
monitor era a 2.700 pessetes. El lloguer d’un equip complet d’esquí 
costava 1.100 pessetes. Aquells anys ja funcionaven les estacions de 
nòrdic d’Aransa, Sant Joan de l’Erm, Tuixent i Lles de Cerdanya.

El pas dels anys ha permès dotar el centre esportiu amb els ginys i els 
estris necessaris per tenir les pistes en condicions; també amb més 
serveis i un equip professional expert i preparat. El salt important del 
complex comença l’any 1998. El govern municipal, presidit per l’alcalde 



Josep Mendo Mir, acorda invertir uns 110 milions de pessetes -una part 
dels quals van ser subvencions- amb la idea de pavimentar la zona de 
l’accés que encara estava pendent de fer, construir un refugi-centre 
de serveis, portar l’energia elèctrica i comprar nou material d’esquí i 
raquetes. La inversió es fixava fer-la en tres anualitats (anys 1998, 1999 
i 2000).

Amb el pas dels anys, l’estació ha estat escenari d’importants proves 
i campionats de Catalunya i d’Espanya de raquetes de neu i d’esquí 
nòrdic, campionats universitaris, competicions de trineus amb gossos i 
dues etapes de la Pirena. I la realització de la Marxa Fontanera, durant 
molts anys.

Actualment l’estació de Guils Fontanera forma part de la Mancomuni-
tat de Municipis per l’Esquí Nòrdic. És una estació molt estimada pels 
aficionats de l’esquí nòrdic i continua sent l’única del Pirineu gironí. Les 
seves pistes es troben situades entre els 1.900 i els 2.100 metres d’alti-
tud. Avui acull proves esportives oficials i compta amb una sèrie d’acti-
vitats durant la temporada d’hivern, com ho són les curses de raquetes,  
les curses d’esquí, les rutes amb bicicletes de neu, la competició de 
bitlles i sortides i excursions nocturnes.

L’actual equip de govern, presidit per l’alcalde Valentí Tuset Creus, té el 
repte de donar continuïtat a l’estació gràcies a les inversions que s’hi 
han fet aquests últims anys i les que són damunt la taula. La moder-
nització i millora del centre ha estat una constant aquests anys. Però, 
principalment, amb el convenciment que el futur passa per dotar aquest 
espai d’activitats tot l’any, més enllà de l’esquí. I en aquesta línia s’hi 
treballa des de fa uns mesos. 




