INAUGURACIÓ SNOWFEST PIRINEUS
VAL D’ARAN. 27 DE NOVEMBRE 2015

EL CAMPIÓ DE FREE SKI, AYMAR
NAVARRO
INAUGURA
DEMÀ
EL
SNOWFEST 2015
VIELLA. 26.11.15-

El campió de freeriding, Aymar Navarro, obrirà com a padrí
l'acte inaugural de la tercera edició del Snowfest Pireneus 2015 a la Val d'Aran.
Serà demà divendres 27 de novembre a Vielha, en un acte al que assistiran
representants institucionals de la Val d'Aran com Anna Díaz, conselhèra de
Turisme i Desenvolupament Econòmic d’Aran i el vicesindic i conselhèr
d’Esports d’Aran, Luis Carlos Medina. En aquesta edició de Snowfest estarà
també present Oriol Balaguer, un dels millors mestres pastissers d'Espanya,
que ha realitzat el Bombó Snowfest per a aquesta edició 2015.
El Snowfest 2015 arrencarà aquest divendres 27 de novembre amb la
inauguració oficial, presidida per Aymar Navarro, padrí de l'edició d'aquest
any, qui al costat de personalitats de l'àmbit públic i institucional donarà el tret
de sortida per a l'encesa de la il·luminació nadalenca i obrirà la convocatòria
d'un flasbmob snowdance per ballar i propiciar la temporada de neu.
Aymar Navarro es va classificar entre els 10 millors freeriders del món en el
Swatch Freeride World Tour North Face, un circuit en el qual competeix la
“flor i nata” del freeride mundial. Va cobrar notorietat per un vídeo convertit en
fenomen viral, en el qual es veu com ho engoleix una allau, que va poder
superar per la seva excel·lent evolució com a esquiador. Per a ell, que es
considera sobretot aranès, “és un orgull ser el padrí del Snowfest d'aquest
any, d'una festa que celebra la neu, que para nosaltres a l’Aran és símbol
de prosperitat i alegria”.
Després de la inauguració començarà el completíssim programa de l'edició
d'aquest any. El dissabte 28 al matí s'inaugurarà la Winter Expo, un saló de
material tècnic de neu i moda d'hivern que per primer any acull a petits
fabricadors dels Pirineus. En aquest mateix recinte, Oriol Balaguer presentarà
el Bombó Snowfest 2015 en una degustació pública. L'equip de disseny de

SarahWorld, marca jove del grup Sara Navarro capdavanter del sector de
calçat a Espanya, presentarà en l'edició de Snowfest Pireneus 2015 la
col·lecció càpsula SarahWorld de sabates i complements d'hivern Eco-cold,
Eco-chic. Es presentarà també en “premiére” la Bossa Pirineus, especialment
dissenyada per a la tercera edició d'aquest festival
La tarda del dissabte arrencarà amb la projecció del vídeo "Searching the
Line" d'Aymar Navarro, per continuar amb un espectacle de patinatge artístic
que recrea escenes del Rey León, el concert del grup indie-rock Kid Wise i una
sessió de música electrònica amb el DJ D-Yan.
I molt més, perquè hi haurà també desfilades de moda, el ball a l'estil
Bollywood, passades de documentals relacionades amb la neu com la
projecció en première d'Aguestes Montanhes, ioga, visites guiades per
algunes de les més belles esglésies romàniques de la zona i un llarg etcètera
d'activitats per a tots els públics. El programa culminarà amb el sorteig de
fortfaits per a l'estació de Baqueira Beret, esquís, i una plaça per al GORE-TEX
Experience Tour, una expedició de Freeriding al costat d'Aymar Navarro, que
tindrà lloc a les illes Lofoten en 2016 oferta per Flocs Ski- Center.
Aquestes activitats són possibles gràcies a la col·laboració del Conselh
Generau d’Aran, Turisme Val d’Aran, Baqueira-Beret, els Ajuntaments de
Vielha e Mijaran, Bossòst i Naut Aran, la Diputació de Lleida o el Consorci de
Comerç i Moda de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i moltes altres entitats i
establiments col·laboradors que s'han sumat a una celebració oberta a tots,
una celebració de l'alegria, la naturalesa i la neu.
Snowfest Pirineus- Benvingut a l'hivern
Snowfest Pireneus és un festival de la neu que va néixer en 2013 i que en 2015
celebra la seva tercera edició del 27 al 29 de novembre, a la Val d'Aran
(Lleida), per donar la benvinguda a l'hivern als Pirineus. L'esdeveniment
diferencia dos aspectes: un Festival, amb activitats esportives, lúdiques,
artístic- culturals, musicals i gastronòmiques a través d'un complet programa
per a tots els públics que reflecteix la manera de vida i les activitats de
muntanya més destacades dels Pirineus centrals. Una fira, amb el saló d'hivern
Winter Expo en el Palai d'Esports de Vielha, on s'exhibiran primeres marques
de neu (roba tècnica i material d'esport), moda d'hivern, les propostes d'oci de
turisme hivernal i la presentació dels esdeveniments de la temporada de neu.

