
 

 

 
 
Llistat d’albergs amb descompte del 10%  
 

 Casa Gran (Altafulla)  

 Mare de Déu de Montserrat 
(Barcelona)  

 Torre Ametller (Cabrera de Mar)  

 Mas Silvestre (Canyamars)  

 Santa Maria del Mar (Comaruga)  

 Mn. Antoni Batlle (Deltebre)  

 Josep Maria Batista i Roca (el Masnou)  

 Cerverí de Girona (Girona)  

 La Valira (La Seu d’Urgell)  

 Empúries (L'Escala)  

 Jaume I (L'Espluga de Francolí)  

 Mare de Déu de les Neus (la Molina)  

 Sant Astasi (Lleida)  

 Del Carme (Manresa)  

 Pic de l'Àliga (Núria)  

 Torre Malagrida (Olot)  

 Pere Figuera (Planoles)  

 L'Encanyissada (Poble Nou del Delta)  

 Del Pallars (Tremp)  

 Canonge Collell (Vic) 

 Equity Point (Girona) 

 
 
Més: http://bit.ly/XpA4NX 
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Sobre l’Agencia Catalana de la Joventut (ACJ) 
 
L’ACJ és una entitat de dret públic, l’objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els 
serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les funcions de l’ACJ es 
troba la gestió de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT); la gestió representació 
i comercialització del Carnet Jove i la d’executar els programes per a l’emancipació de les persones joves 
per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d’acord amb el Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya.  

 
 
Sobre la Federació Catalana d’Esports d’Hivern 
 
La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) és l'organisme esportiu que dirigeix i regula la pràctica 
dels esports d'hivern a Catalunya. És una entitat privada d’utilitat pública i  d’interès cívic i social, 
constituïda per associacions, agrupacions i clubs esportius i també per esportistes, jutges, àrbitres, 
delegats tècnics i tècnics esportius o entrenadors, que es dediquen o participen a l’exercici dels esports 
d’hivern, en les següents modalitats: Esports de neu (esquí alpí, freestyle, esquí de fons, salts d’esquí, 
surf de neu, telemarc i biatló), esports de gel (hoquei gel, patinatge artístic sobre gel, patinatge de 
velocitat sobre gel i cúrling), esports de trineu (bobs, luge, skeleton), esports amb gossos (trineu amb 
gossos, canicross) i esports paralímpics (esquí alpí, esquí de fons, biatló, surf de neu,hoquei gel i 
cúrling).  
 
La FCEH està integrada per 78 clubs pertanyents a diferents comarques catalanes i el seu objectiu és 
promocionar, organitzar, gestionar i coordinar la pràctica de tots els esports d’hivern dins l’àmbit de  
Catalunya, sense afany de lucre. Amb 10.000 federats, la seva raó de ser són el mateixos clubs que la 
integren i en aquest sentit la FCEH és dels clubs. Aquesta vela per cobrir les necessitats de tots ells 

http://bit.ly/XpA4NX


 

 

oferint-los sempre un suport incondicional per portar a terme les seves tasques i ajudar als seus 
esportistes. 
 
La FCEH intervé activament en la promoció dels esports de gel i de neu i en la tecnificació dels seus 
esportistes catalans d’alt nivell i en la formació específica dels tècnics de l’esport. Actualment ofereix 
tecnificació d’esquí de fons (Centre Especialitzat de Tecnificació de la Val d’Aran i Centre de Tecnificació 
Parc del Segre), surf de neu (Centre Especialitzat de Tecnificació de la Val d’Aran  i Centre de 
Tecnificació Cerdanya), esquí alpí Centre Especialitzat de Tecnificació de la Val d’Aran  i Centre de 
Tecnificació Cerdanya) i patinatge artístic (Tecnificació de Barcelona de patinatge artístic) 
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Servei de Premsa: 

 
Ylenia Lasarte        T. 93 518 18 84 | M. 607 666 376  | premsa@fceh.cat 

 

 

 
Segueix la FCEH a: 
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