Nota de premsa

Girona, 12 de gener de 2016

La pista de gel de Girona tanca amb un increment
del 20% d’usuaris respecte de la darrera edició
Un total de 15.878 persones han gaudit de les dues pistes i del tobogan al Palau de Fires entre el
26 de desembre i el 10 de gener. Gairebé un 70% dels visitants procedien del Gironès

Dues imatges de la pista de gel de Girona, que ha estat en funcionament del 26 de desembre al 10 de gener

La pista de gel de Girona va tancar diumenge al vespre les portes amb un increment del 20% d’usuaris respecte de la
darrera edició. Entre el 26 de desembre i el 10 de gener un total de 15.878 persones han visitat el Palau de Fires per
gaudir de les dues pistes, una per a principiants i una altra per a experts, i també del tobogan de gel. L’oferta lúdica
de Fira de Girona s’ha consolidat com una de les activitats de referència de les festes nadalenques a les comarques
gironines, com ho demostra el fet que el 93,58% dels visitants provenien de la demarcació i, d’aquests, un 69,45% ho
feien del Gironès. També hi ha hagut una important presència de selvatans (12,54%), empordanesos (10,80%), del
Pla de l’Estany (5,66%) i barcelonins (4,04%).

La nova imatge, amb la presència de personatges que són protagonistes de les llegendes de Girona com Sant
Narcís, el Tarlà, la Mosca, la Cocollona i la Lleona, i d’altres vinculats a les festes nadalenques com el tió, l’arbre de
Nadal i els tres reis mags; un horari més extens, ja que obria cada dia a les 10 del matí, una hora abans que en
anteriors edicions, fins a les 9 del vespre, i l’allargament fins al diumenge 10 de gener han estat les principals
novetats de la pista de gel, que ha comptat amb horari especial el 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener.
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Les dues pistes de gel han ocupat un espai de 800 metres quadrats. La zona per als novells, que es va estrenar amb
èxit l’any passat, ha facilitat que totes les persones que no saben patinar hagin disposat d’un lloc on practicar i
adquirir coneixements. Els més petits han pogut patinar amb més facilitat gràcies a la presència d’elements com
pingüins de fusta. A banda de les pistes per a principiants i a per a experts també hi ha hagut un tobogan de gel de
tres carrils, de 2,5 metres d’alçada i 27 metres de llargada, per baixar-hi en trineu.

Més informació

http://www.firagirona.com/fira/pista-de-gel-2015b/
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