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FGC Turisme i Muntanya

Localitzac
ió

Situació

La Molina es troba situada als vessants
meridionals dels Pirineus Orientals, dins
dels termes municipals d’Alp (Cerdanya),
Toses (Ripollès) i Bagà (Berguedà).

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
des de la seva àrea de Turisme i
Muntanya gestiona, entre altres estacions
d’esquí, La Molina. Aquestes estacions
estan localitzades a prop d’espais naturals
protegits, fet que reforça encara més el
nostre compromís envers una gestió
respectuosa i sostenible del medi natural.

Fruit d’aquest compromís l’any 2003 La
Molina va certificar voluntàriament i manté
vigent el seu Sistema de Gestió
Ambiental amb la Norma ISO 14001, que
ha anat renovant periòdicament
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Estratègia

En el marc de la política de Responsabilitat
Social Corporativa d’FGC i alineada amb
l'estratègia empresarial, La Molina adopta
una declaració d’intencions a través de la
seva Política Ambiental.

Aquesta Política ha de ser:

Política de Turisme i Muntanya

https://www.lamolina.cat/content/pdf/politicaicertificat_lm.pdf

 És apropiada al propòsit i al context
de La Molina

 Proporciona un marc de referencia
per l’establiment d’objectius

 Inclou el compromís de protecció
del medi ambient

 Disponible per les parts
interessades de La Molina

FGC Turisme i Muntanya
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Gestió Ambiental

En aquest punt considerem la interacció i
l’impacte de l’activitat humana amb l’entorn
natural, per tant, com avaluem l’impacte
ambiental…?

Doncs d’una banda identifiquem els
aspectes ambientals dels nostres serveis
que interactuen amb el medi ambient i els
relacionem amb totes les nostres activitats.
D’aquesta manera obtenint un mapa
d’impactes que avaluem amb criteris
objectius periòdicament en funció dels
canvis en el context de l’organització.

Aquests aspectes que a La Molina
contemplem són:

Avaluació de l’Impacte Ambiental

 Consum energètic

 Consum d’aigua

 Producció de residus

 Contaminació del sòl

 Contaminació atmosfèrica

 Morfologia del sòl

 Equilibri ecosistema

FGC Turisme i Muntanya
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Gestió Ambiental

El resultat de l’avaluació anterior ens
permet identificar els impactes més
rellevants de la nostra activitat i ens indicarà
on hem d’incidir en la nostra gestió per tal
de minimitzar-los.

En el cas de La Molina, com es pot veure,
la gestió ambiental va encaminada a
minimitzar els consums i preservar la
morfologia del terreny.

Identificació Impacte Ambiental

ASPECTES

RESIDUS
No especials Municipals

Especials (poca quantitat)

CONTAMINACIÓ Afectació al sòl

Aigües residuals

AFECTACIÓ 
ENTORN

Morfologia del terreny

Flora i fauna

EMISSIONS
Cont. Atmosf.

Soroll

Il·luminació

CONSUMS

Aigua 

Electricitat

Gas

Gasoil

Compra de materials

TRIVIAL

MODERAT

MODERAT

MODERAT

ALERTA

MODERAT

MODERAT

MODERAT

MODERAT

ALERTA

ALERTA

ALERTA

ALERTA

MODERAT

RESULTAT

FGC Turisme i Muntanya
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Control Operacional (accions a destacar)

Preparació de pistes

FGC Turisme i Muntanya

Energies alternatives

Gestió de la producció de neu Gestió treballs de màquines (software CGX, 
Snowsat)
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Preparació de Pistes

Un bon manteniment de pistes a l’estiu
permet preservar la morfologia del terreny i
minimitzar l’erosió i a la vegada ajuda a una
gestió òptima de la producció de neu a
l’hivern.

En definitiva les feines de despedregar i
ressembrar pistes, sobretot en episodis
puntuals d’obres o localitzacions on la neu
pateix més desgast, permet fer una estesa
de neu més uniforme que rendibilitza la neu
produïda.

Pistes en perfecte estat

FGC Turisme i Muntanya



Jornada Adaptació al Canvi Climàtic. 

Perpinyà | 8 

Energies Alternatives

Des de l’any 2012 disposem d’una
instal·lació de biomassa de 500 kw que
dóna servei de calefacció i ACS als edificis
localitzats a la sortida del telecabina.

Aquesta instal·lació permet estalviar les
emissions de CO² en cas que la instal·lació
hagués estat de gasoil, gas o qualsevol
altre combustible fòssil, ja que la utilització
de biomassa com a combustible té unes
emissions considerades neutres, en el sentit
que el CO² emès en la combustió ha estat
absorbit prèviament pels arbres a
l’atmosfera.

És un clar exemple d’economia circular
perquè s’aprofita la neteja de boscos per
obtenir l'estella que un cop tractada servirà
com a combustible.

Instal·lació de Biomassa

FGC Turisme i Muntanya
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Gestió de la Producció de Neu

Controlem la producció de neu en base a
diversos paràmetres:

- Temperatura i humitat

- Condicions climatològiques

- Necessitats comercials

L’experiència de La Molina ha permès al
llarg dels anys aplicar les últimes tècniques
de producció amb els equipaments més
innovadors tecnològicament, que permeten
produir més neu amb menys consum
d’aigua i d’energia elèctrica.

Això lligat a una instal·lació de neu
pensada, equipada i distribuïda de manera
racional, reporta una gestió més eficient en
la producció de neu.

Fent neu més econòmica

FGC Turisme i Muntanya



Jornada Adaptació al Canvi Climàtic. 

Perpinyà | 10 

Gestió Treball de Màquines

No menys important és l’ajuda que
proporcionen softwares com l’Snowsat i
CGX que permeten, a partir de d’un
aixecament topogràfic de l’estació i amb un
sistema de geolocalització, realitzar un
manteniment de pistes eminentment eficient
i actuant allà on es realment necessari.

Els maquinistes a traves de la seva tablet
de treball on tenen introduïda tota la
informació milloren:

 La planificació del treball

 Estalvi en el consum de combustible

 Menys hores de treball per pista

 Menys costos de manteniment

 Menys desgast de la màquina

 No duplicar àrees de feina

 Seguretat per tota la estació

 Seguiment i control d’horaris i rendiments
del personal

En definitiva retorn econòmic i millora dels
impactes ambientals

Una passada de màquines (i només una)

FGC Turisme i Muntanya
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Desestacionalització de La Molina

Una ferma voluntat de mantenir els centres
d’activitat com a verdaders dinamitzadors
econòmics del territori. De tal manera el
nostre repte ha de ser l’adaptació dels
nostres serveis i activitats a un nou escenari
cercant la sostenibilitat i la major eficiència
dels nostres equipaments fomentant noves
iniciatives i propostes.

El Bikepark de La Molina en combinació
amb altres activitats d’estiu és un exemple
que les estacions de muntanya venen
impulsant, totalment desvinculats del mon
de la neu i de l’esquí, amb la clara intenció
d’oferir al visitant nous atractius dirigits a la
desestacionalització de l’activitat de
l’estació.

Una estació per a tot l’any

FGC Turisme i Muntanya
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Monitorització de les dades

Una part, no menys important de la gestió,
és el seguiment i monitoratge d’indicadors
que contribueixin a la mesura del
funcionament de La Molina i faciliti la presa
de decisions.

El fet de recollir un conjunt coherent
d’indicadors, proporciona a la Direcció i al
personal responsable una visió objectiva i
comprensible del negoci.

A la vegada aquesta informació permet
enfocar i alinear la gestió dels recursos amb
les estratègies de La Molina.

Indicadors de la gestió

FGC Turisme i Muntanya
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