SNOWFEST PIRENEUS 2015. WELCOME TO THE WINTER. VAL
D’ARAN. 27, 28 i 29 DE NOVEMBRE

Compte enrere per a la festa de la neu
més rellevant dels Pirineus
•

La presència del freerider aranès Aymar Navarro, bombons
elaborats pel mestre pastisser Oriol Balaguer, o la presentació de
calçat i complements hivernals de la col·lecció càpsula SarahWorld
del grup Sara Navarro, són algunes de les sorpreses de l'edició de
Snowfest Pirineus 2015.

•

La Val d'Aran es vsteix de festa per rebre la temporada d'esquí
d'aquest any. Esport, música, cinema, moda tècnica o gastronomia
en un programa de cap de setmana replet d'activitats relacionades
amb la neu, i per a tots els públics, coincidint amb l'obertura de
pistes de Baquira-Beret.

L'Associació de Comerciants i Empresaris de Vielha, juntament amb
Baqueira Beret, el Conselh Generau d’Aran i diferents ajuntaments de la
Val d’Aran, organitzen un cap de setmana de festa per celebrar l'arribada de
l'hivern. Un programa complet d'oci en paral·lel a Winter Expo, un saló de
material tècnic i de moda d'hivern, que tindrà lloc del 27 al 29 de novembre a
Vielha, Baqueira-Beret, Salardú, Bossòst o Les. L'esdeveniment ofereix un
programa replet d'activitats que reflecteixen les novetats del món de la neu,
l'entreteniment, l'oci i la diversió.
“Aquest és el tercer any que organitzem aquest esdeveniment, -explica el
President de l'Associació, Antonio Beso- amb un programa molt més
atractiu. La nostra intenció és que cada any sigui millor, més divertit i més
complet, i que es consolidi com la millor festa de la neu de tota Espanya i
del sud d'Europa”.
El Snowfest 2015 arrencarà el divendres 27 de novembre amb la inauguració
oficial a Vielha, presidida per Aymar Navarro, padrí de l'edició d'aquest any,
l'encès de la il·luminació nadalenca, la convocatòria d'un flashmob per ballar i
propiciar la temporada de neu o l'obertura de la ruta de tapes per diferents
establiments de la Val d’Aran.

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 i no només a grans marques del sector.
També en el recinte de Winter Expo, en el Palai d’Espòrts de Vielha, Oriol
Balaguer, un dels millors mestres pastissers d'Espanya presentarà el Bombó
Snowfest 2015 en una degustació pública. L'equip de disseny de SarahWorld,
-marca jove del grup Sara Navarro, líder del sector de calçat a Espanya-,
presentarà també la col·lecció càpsula SarahWorld de sabates i complements
d'hivern Eco-cold, Eco-chic amb la “première” de la Bossa Pirenèus,
especialment dissenyat pel Snowfest.
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 de “El Rei León”, el concert del grup indie-rock Kid Wise i
una sessió de música electrònica amb el DJ D-Yan.
L'artesania i l'excel·lent i substanciosa cuina de la Val d’Aran posarà la nota
gastronòmica amb una exhibició i tast de productes amb la “Marca de Garantia
Val d’Aran” el diumenge 29, en un mercat artesanal situat a la Plaça de
l'Església de Bossòst, al costat dels bars i locals de restauració que s'han
sumat a l'esdeveniment i que oferiran, entre altres mostres del ric receptari de
la Val d’Aran, els seus famosos “pintxos” o l’“andito” i la “mongeta” de Bossòst.
I molt més, perquè hi haurà també desfilades de moda, el ball a l'estil
Bollywood, passes de documentals relacionats amb la neu com la projecció en
primícia d'Aguestes Montanhes, ioga, visites guiades per algunes de les més
belles esglésies romàniques de l’Aran i un llarg etcètera d'activitats per a tots
els públics. El programa culminarà amb el sorteig de forfaits 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 al 2016 oferta per Copos Ski-Center..
Aquestes activitats són possibles gràcies a la col·laboració del Conselh
Generau d’Aran, Torisme Val d’Aran, Baqueira-Beret, els Ajuntaments de
Vielhae Mijaran, Bossòst i Naut Aran, la Diputació de Lleida o el Consorci
de Comerç, Artesania 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 Pireneus... 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'Espòrts 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.

Vielha, 13 de novembre de 2015

