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Esquí nòrdic a l’estació d’esquí l’Aransa (Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya)

El projecte

•

“NORDICAT” sorgeix de la necessitat de crear una imatge i una
identitat comunes del Nòrdic català que serveixi com a base per
a futures accions de comercialització i difusió conjuntes, així com
facilitar informació de qualitat al visitant sobre la localització i la
situació dins les estacions, donant a conèixer i valoritzant els recursos
naturals i paisatgístics propis de cada estació.

•

•

•

Objectius
Generals:
•
Unificar i homogeneïtzar la imatge i la informació de les
estacions d’esquí nòrdic que formen part del projecte (5
de 7 que existeixen a Catalunya) => Creació d’imatge i
identitat comuna. => Eines de comercialització conjunta.
•
Facilitar informació de qualitat al visitant sobre la
localització i situació dins les estacions per tal de millorar el
servei. => Millora continua del servei.
•
Donar a conèixer i valoritzar els recursos naturals i
paisatgístics propis de cada estació com a base per treballar
en un futur accions de => Valorització dels recursos
naturals i activitats alternatives.
Específics:
Consolidar les estacions com un espai de referència en els següents
àmbits:
•
L’esquí nòrdic com a pràctica lligada als valors de la natura,
la muntanya, l’esport i la tranquil·litat.
•
L’esquí nòrdic com a focus d’atracció inicial cap a una oferta
integral i diversificada complementada amb els productes
locals, l’allotjament, la gastronomia, les activitats culturals.

•

L’oferta lúdica, esportiva i cultural per a totes les edats, des
de la promoció fonamentada en els recursos endògens.
Creació d’una identitat comuna de les estacions que
permeti gaudir-ne i consolidar una imatge pròpia de l’esquí
nòrdica a Catalunya.
Millorar la informació als visitants per tal que sàpiguen
exactament on es troben i quines possibilitats i opcions
tenen (això ara mateix és un tema pendent de les estacions).
Creació d’una oferta lúdica/cultural diferenciada al
Pirineu. Les estacions generen recursos que invertits en el
territori donen lloc a economies autosostenibles.
Campanyes de comunicació i difusió de la importància i les
possibilitats que ofereix el nòrdic català.

Públic objectiu
“NORDICAT” és un projecte que pretén arribar tant a sector turisme
com a la població propera a les diferents estacions d’esquí que hi estan
implicades. Promociona activitats per a totes les edats i de caràcter
divers (lúdic, esportiu, cultural).

Accions
Les accions desenvolupades dins del projecte “NORDICAT” es
divideixen en diferents línies de treball:
•
Creació d’imatge i identitat comuna: Anàlisi i consens per
a establir uns criteris homogenis per a la realització d’un
planell de pistes d’estil similar que unifiqui la imatge del
nòrdic català i que sigui de fàcil interpretació per part de
l’usuari.
•
Millora continua del servei: Realització de planells de
pista a cadascuna de les estacions que es situaran al punt
d’accés dels circuits per tal d’ajudar als usuaris a situar-se
geogràficament i ajudar a crear una identitat comuna del
nòrdic català. També es situen planells als encreuaments
principals dels circuits per facilitar la ubicació.

•

•

Valorització dels recursos naturals i activitats alternatives: Creació d’una plafó
panoràmic interpretatiu per estació amb la intenció de donar informació dels recursos
naturals i de les activitats. Aquest plafó s’adapta a les necessitats pròpies en funció del
recurs natural a posar en valor.
Comercialització conjunta:
o Adaptació del planell de pistes per poder imprimir en paper i per penjar a les
pàgines webs de les estacions i del Tot Nòrdic, per tal que el client o bé se’l pugui
descarregar d’internet o bé el pugui agafar un cop estigui a l’estació. En aquest
document hi consta:
Planell de pistes amb tota la informació en relació a aquestes.
Planell descriptiu específic de cadascuna de les estacions.
Plànol genèric d’ubicació geogràfica de les diferents estacions d’esquí
nòrdic.
Informació pròpia de l’estació.
o Creació del lloc web www.totnordic.com. Aquesta acció s’ha executat per
ajudar a donar a conèixer i promocionar de forma conjunta les estacions d’esquí
nòrdic de Catalunya, creant un lloc web modern i dinàmic, adaptat a les noves
necessitats i preferències del públic, tenint en compte les xarxes socials i format
responsive per a visualització en qualsevol tipus d’equip (telèfon mòbil, tablet,
ordinador,...).
o Disseny i edició i impressió d’un fulletó amb informació general de l’esquí
nòrdic i de totes les estacions catalanes per donar a conèixer i promocionar de
forma conjunta l’esquí nòrdic de Catalunya.

Plafons informatius a l’arribada de les estacions
(Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya)

Resultats
•
•
•
•
•
•
•

5 Planells de pistes d’estil homogeni (un per estació).
5 Plafons informatius a les estacions de mida 2 x 1,5 a l’arribada de cadascuna.
35 Plafons de mida 45x45 a les principals cruïlles de cadascuna de les estacions (7 a
cada estació).
5 Plafons panoràmics interpretatius (un per estació).
Edició i impressió de 5000 unitats de planells de pistes en paper per donar als
usuaris.
Creació, edició i impressió d’un fulletó de imatge de les estacions d’esquí nòrdic
catalanes (7500 unitats).
Creació d’una nova pàgina web.

Plafons panoràmics interpretatius del paisatge
(Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya)

Recursos generats
•
•
•

Planell de pistes, plafons informatius a les estacions, plafons informatius a les
principals cruïlles de cadascuna de les estacions, plafons panoràmics interpretatius,
planells de pistes en paper per donar als usuaris.
Fulletó de imatge de les estacions d’esquí nòrdic catalanes.
Pàgina web de NORDICAT.
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