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Turisme i Muntanya, divisió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), 
té com a missió gestionar i promocionar les destinacions turístiques d’alta mun-
tanya que es despleguen per tot el territori català. Des del Pirineu Oriental, amb 
destinacions com La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000, fins al Pallars Sobirà, 
on es troben les estacions d’esquí i muntanya d’Espot i Port Ainé. 

FGC, que és un dels primers operadors turístics de Catalunya, també ges-
tiona el Cremallera i els Funiculars de Montserrat, mitjans de transport 
que condueixen fins a la muntanya de Montserrat. Alhora, s’encarrega dels 
trens turístics que representen la història ferroviària de Catalunya, com el 
Tren del Ciment, a l’Alt Llobregat, que cobreix la ruta que en el passat unia 
la fàbrica de ciment Asland a Castellar de n’Hug amb Guardiola de Bergue-
dà, i el Tren dels Llacs, que connecta l’estació de Lleida-Pirineus, a la ciu-
tat de Lleida, amb La Pobla de Segur. La via transcorre per la dreta del riu 
Segre des de Lleida fins a Balaguer. Ho fa per una via única en un itinerari 
planer fins que arriba a les primeres muralles muntanyoses de Sant Llorenç 
de Montgai i Camarasa. 

Un dels objectius principals d’FGC consisteix a dinamitzar el turisme i la pràc-
tica de l’esport a espais emblemàtics de Catalunya i, d’aquesta forma, poder 
treballar per l’equilibri territorial. També es vol generar negoci, tant a l’hivern 
com a l’estiu, amb una clara dinàmica de desestacionalització. En aquest sen-
tit, doncs, es pretén, un any més, aconseguir un balanç equitatiu i igualitari en 
tot l’àmbit català i, alhora, crear negoci durant els 365 dies de l’any. 

Seguint la línia marcada el passat hivern, aquesta temporada d’estiu les estacions 
gestionades per FGC continuen centrant-se en el territori i la seva àmplia proposta 
gastronòmica, cultural, natural, comercial i de serveis. Els mesos de mes calor 
es presenten com una època ideal per descobrir els increïbles paratges ubicats a 
Catalunya, conèixer la seva història i els racons que s’amaguen a l’alta muntanya. 

Aposta clara per la desestacionalització i el territori
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FGC es posa al servei del territori amb la voluntat de contribuir a la dina-
mització de les comarques on s’ubiquen i mantenir les propostes lúdiques 
i esportives de la Cerdanya, el Ripollès i el Pallars Sobirà en concret, i de 
Catalunya en general.

Any rere any, durant la temporada d’estiu, FGC engega un seguit d’activitats 
a l’aire lliure per viure la natura i gaudir al màxim de l’entorn amb la família 
i el grup d’amics. La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé i 
els trens turístics (el Cremallera i els Funiculars de Montserrat, el Tren dels 
Llacs i el Tren del Ciment) proposen per a aquests mesos més càlids esde-
veniments pensats per a tots els públics. 

Aquest estiu agafa força embranzida l’objectiu de potenciar el respecte per 
la natura i el coneixement de la fauna, la flora, la geologia i el patrimoni 
cultural local, mitjançant elements que fomentin l’esport i les activitats a 
l’aire lliure. Les estacions de muntanya d’FGC i els espais naturals on estan 
ubicades, dos conceptes que es complementen, aniran de la mà tot promo-
vent accions conjuntes per a la descoberta del medi natural i el respecte 
per l’entorn. D’aquesta forma, es promourà l’activitat en el territori de les 
comarques de muntanya catalanes.

En aquest sentit, es potenciarà espais de gran valor natural com són el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 
Freser, tots ells gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Gràcies a aquest conveni, les estacions de muntanya d’FGC, que són la 
porta d’accés als espais naturals, contribuiran a la divulgació dels espais 
naturals i els paisatges, així com la cultura del Pirineu. 

Espais de gran valor natural
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Dissabte 15 de juny, La Molina donarà el tret de sortida a la temporada 
d’estiu, jornada en què serà l’escenari de la tercera edició de l’Opening day 
All For One dissenyada per als bikers. 

Visitar La Molina a l’estiu és viure tot un món de sensacions gràcies a les 
infinites propostes outdoor que s’hi poden fer, tant amb la família com amb 
el grup d’amics. Més de 90 dies d’obertura ininterrompuda en què els usua-
ris podran trencar amb la rutina i deixar-se endur per la diversió i l’aventura, 
però també per la tranquil·litat i l’harmonia que brinda l’alta muntanya. 

Aquest estiu, l’estació ubicada en un enclavament on conflueixen les co-
marques de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, continuarà amb la polí-
tica de preus que es va iniciar fa dos estius, en què es van homogeneïtzar 
les tarifes i les edats dels infants fins als 16 anys. A més del forfet recarre-
gable i el forfet de 4 hores. Alhora, comptarà amb dues tarifes especials: el 
Forfet 1 Pujada Bikepark i el Forfet Bikepark només cinta Johan Cruyff.

Amb tot, aquest estiu torna a apostar per una proposta engrescadora per es-
prémer al màxim els mesos de més calor: “La Molina Non Stop”, una inicia-
tiva que posa a l’abast dels usuaris un forfet que inclou accés al Telecabina La 
Molina, telecadira Cap de Comella, Bikepark, Tubbing, Zona lúdica i d’aigües, 
barques i patinets, vòlei, frisbee, circuit de fauna, piscina climatitzada, tenis i 
fitness. Es tracta d’un forfet personal i d’utilització lliure durant tot una dia. 

Finalment, és important remarcar que La Molina és una estació comprome-
sa amb les persones amb mobilitat reduïda i, per això, disposa del Centre 
d’Esports Adaptat (CEA), on podran gaudir del parc multiaventura, fer des-
cens en BTT i divertir-se amb les activitats de la zona llac.

Més informació a l’app de La Molina
 i a www.lamolina.cat. Més informació
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Activitats

La Molina començarà la temporada d’estiu el cap de setmana 15 i 16 de juny 
i a partir del dissabte 22 de juny obrirà diàriament fins al diumenge 15 de 
setembre. Pel que fa al mes de setembre, l’estació estarà en funcionament 
per al Pont de la Mercè, del 21 al 24 de setembre, així com també el cap de 
setmana del 28 i 29. A l’octubre, els usuaris podran accedir-hi el primer cap 
de setmana del mes: dissabte 5 i diumenge 6.

El calendari del Telecabina estarà subjecte a canvis en funció de les millores 
en aquest remuntador.

Durant tota la temporada d’estiu, l’estació gironina oferirà activitats pensa-
des per a tothom, tant per a grans com per a petits:

• Passeig en Telecabina La Molina

El telecabina La Molina és el punt de 
referència de les activitats d’estiu. 
És la via d’accés al Bike Park i la 
passejada ideal fins a la zona més 
alta de l’estació: el refugi Niu de 
l’Àliga. Supera un desnivell de 
700 metres i permet la visió pa-
noràmica de la Cerdanya. A les 
oficines centrals s’ofereix el servei 
de lloguer de motxilles portanadons 
per facilitar l’activitat a aquells visi-
tants que vénen acompanyats de nens 
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Activitats

petits. El descens es pot fer a peu, via camins de muntanya, o amb el 
Telecabina La Molina. 

Horari: de 10.00 h a 18.00 h. L’última pujada és a les 17.30 h (si es vol 
baixar en Telecabina La Molina).

• Telecadira Cap de Comella 

Aquesta temporada també s’oferirà el Bikepark fins a Cap de Comella, 
que també tindrà ús turístic, pujant pel telecadira de Cap de Comella 
hi ha l’opció de fer una excursió fins al Puigllançada a 2.406 metres i 
gaudir d’unes espectaculars vistes.

Horari: de 10.00 h a 18.00 h. L’última pujada és a les 17.30 h (si es vol 
baixar en telecadira).

• Bikepark

Adrenalina sobre BTT. Horari: de 10.00 h a 18.00 h. L’última pujada és 
a les 17.45 h. La Molina Bike Park ofereix:

 » Circuits de descens

15 descensos per a freeriders que comencen a la sortida del 
Telecabina La Molina i del Telecadira de Cap de Comella, amb 
50 quilòmetres de recorregut de diferents dificultats (baixa, 
mitja i alta).

Zona freestyle i woodpark

Zona amb circuits de totes les dificultats d’uns 300 metres de 
longitud fets amb mòduls de fusta que poden ser peralts, pas-
sarel·les i salts a diferents altures, wallrids i àrea de dirt jump. 
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Activitats

 » Circuits cross-country

Per als que els agrada pedalar més tranquil•lament, tenen 11 
quilòmetres de circuit que s’inicia en el Telecabina La Molina. 

 » Lloguer de bicicletes

A l’edifici de serveis al costat del Telecabina La Molina es po-
den llogar els últims models de bicicletes i tot l’equip necessari 
de proteccions.

 » BTT per a persones amb alguna discapacitat

El Centre d’Esport Adaptat de La Molina disposa de bicicletes 
de muntanya adaptades per a persones amb alguna discapaci-
tat. Per a més informació: cea@lamolina.cat.

• Tubbing

Activitat ubicada a la zona familiar 
del Bosquet, amb un tobogan per on 
es baixa dins d’uns dònuts gegants. 
Divertit i molt fàcil. 

Horari: des de les 11.00 fins a les 
19.00 h.
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Activitats

• Parc de Jocs Inflables

Espai destinat als més petits, ubicat a la zona familiar del Bosquet, 
just a la part inferior del tubbing. Disposa d’inflables molt atractius: un 
castell, un bolet, un tobogan i una piscina de boles on els nens i nenes 
poden saltar, passar obstacles i baixar tobogans. També s’ofereix la 
possibilitat de celebrar aniversaris o festes infantils. 

Horari: des de les 11.00 fins a les 19.00 h.

• El Trampo-elàstic i Llits elàstics

Els més petits de la casa podran divertir-se d’una manera diferent, 
posant a prova les seves aptituds més “saltaires”.

Horari: des de les 11.00 fins a les 19.00 h. 

• Zona del Llac

Zona equipada amb gandules i guin-
gueta ubicada al Llac de La Molina, 
per gaudir de l’entorn i relaxar-se.

Horari: d’11.00 h a 19.00 h.

Disposa de les següents activitats: 

 » Zona lúdica i de Jocs d’aigua 

Per a nens de 4 a 12 anys, zona 
ubicada al Llac de La Molina, on podran gaudir de diferents 
jocs com una excavadora, joc d’aigua, passarel·les de fusta, 
tobogan i gronxador. 
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 » Vòlei

Pista ubicada a la zona del Llac de La Molina, per fer partides o 
campionats amb els amics i la família.

 » Barques i patinets d’aigua

Passejar en barca pel llac 
La Molina és una activitat 
ideal per practicar en 
família. Les barques i 
els patinets tenen una 
capacitat per a quatre 
persones i el passeig 
té una durada d’uns 30 
minuts. Els usuaris van 
protegits amb una armilla 
salvavides i un monitor dóna les instruccions corresponents.

 » Ponis

Al voltant del llac de La Molina s’ofereix el servei de passejades 
en poni per als menuts. És una activitat en plena natura en què 
els més petits estan en contacte amb els animals.

 » Frisbee 

Es tracta d’un circuit similar al del golf en què els participants (en 
grups d’entre 2 i 8 persones) recorren una distància (en aquest cas 

Activitats
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Activitats

a la zona del Llac de La Molina) i llencen discs a unes cistelles que 
es van trobant pel camí (cadascuna amb el seu Par fixat).

La durada de l’activitat és aproximadament de dues hores, però 
pot variar en funció del nombre de jugadors. Cal portar calçat es-
portiu i roba còmoda. Cada equip comptarà amb una motxilla amb 
diferents discs i un mapa del recorregut amb el reglament del joc.

• Tennis

La Molina disposa de dues pistes de tennis equipades, amb l’opció del 
servei de lloguer de pilotes i raquetes. 

Horari: des de les 6.00  fins a les 22.00 h.

• Fitness 

Gimnàs ubicat a la planta baixa del restaurant El Bosc.

Horari: des de les 10.00 fins a les 19.00 h. 

• Piscina climatitzada

Piscina climatitzada a 1.800 metres d’altura a l’assolellada zona si-
tuada al costat del restaurant El Bosc. La temperatura durant aques-
ta estació convida a banyar-se i a prendre el sol a l’aire lliure de la 
muntanya, en una instal·lació envoltada d’un gran espai de gespa que 
permet gaudir del sol. Es poden llogar gandules. 

Horari: des de les 11.00 fins a les 19.00 h. 

• Parc d’Aventura als arbres

Circuit d’aventura per dalt dels arbres amb tirolines, ponts tibetans, 
ponts de mico, salts de Tarzan, entre d’altres. Permet fer diversos 
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circuits de nivells diferents, aptes per a tots els públics, amb un mínim 
d’edat de 4 anys.

Horari: des de les 11.00 fins a les 19.00 h. Obert durant tot l’any.

• Segway

Circuits i rutes de 15 minuts a 2 hores en un vehicle de dues rodes 
elèctric i ecològic que permetrà als usuaris endinsar-se a la natura de 
la manera més natural i divertida. 

Horari: des de les 11.00 fins a les 19.00 h. Obert durant tot l’any.

• Quads adults

Els usuaris gaudiran de tot tipus d’excursions, des d’una hora fins a 
tot un dia perquè puguin explorar les millors rutes de La Molina. Dis-
ponible durant tot l’any amb reserva prèvia: neo@neoquads.com 

• Spa Guitart Pista Llarga 

Spa ubicat a l’Aparthotel Guitart Pista Llarga. Aquesta activitat funcio-
narà a partir del 20 de juny i fins a l’11 de setembre. 

Horari: des de les 10.00 a les 13.00 h i de les 17.00 fins a les 22.00 h. 
Reserva prèvia.

• Nordic walking

Tan simple com incorporar uns bastons a l’activitat de caminar, el 
Nordic Walking ofereix a les persones amoïnades per la seva salut una 

Activitats
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manera fàcil i divertida de gaudir d’un nou estil de vida actiu i saluda-
ble. Es tracta d’un esport per a tots els públics, el qual destaca pel seu 
fàcil i ràpid aprenentatge i a la vegada per la baixa sensació de cansa-
ment durant la pràctica. Reserva prèvia. 

• Casals d’estiu

Els més petits de la casa, de 3 a 12 anys, que vulguin passar un estiu 
actiu tenen el lloc ideal a La Molina, amb els casals d’estiu. Es tracta 
d’una activitat que l’estació d’FGC incorpora per donar un servei més 
acurat als clients que visiten l’estació. Uns casals plens d’activitats, en-
voltats de natura, fent excursions, tubbing, tir amb arc, orientació, tallers, 
manualitats, esports, etc. 

Cal fer inscripció prèvia. Per a més informació, es pot trucar al 679 670 
291 o bé enviar un correu electrònic a txell@txellaventura.com

• Tracks d’estiu: 

La Molina disposa d’innumerables camins per passejar i fer excur-
sions. Per l’estació hi passen recorreguts GR i d’altres. Amb el funcio-
nament del Telecabina La Molina i el Telecadira de Cap de Comella, 
existeix l’opció d’arribar més còmodament fins als cims de la Tosa 
d’Alp i del Puigllançada, respectivament. Des d’on es gaudeix de mag-
nífiques vistes de la Cerdanya, Ripollès i Berguedà.

• Bitlles: 

Ubicada a Pista Llarga, la bolera de La Molina és un lloc ideal per gau-
dir amb els amics després d’una bona sessió d’esport a l’aire lliure.

• Circuit d’interpretació de fauna salvatge de La Molina 

La ruta d’interpretació de fauna de La Molina és un circuit circular dissenyat 

Activitats
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per fer a peu, enfocat a famílies i a 
totes aquelles persones que tinguin 
interès en la fauna i el medi na-
tural de la zona. Ubicat a la part 
baixa de l’estació, el punt de 
partida i retorn serà a l’edifici 
del Telecabina La Molina.

A les oficines centrals de 
l’estació, els participants 
podran adquirir el plànol “Tí-
tol de l’explorador”, amb les 
explicacions corresponents 
a la ruta i amb un croquis del 
recorregut. En aquest mateix 
document, marcaran cada parada 
en una pestanya: hauran de segellar 
a cada animal per validar que han acabat 
l’itinerari. A més, hauran de completar un petit qüestionari per obtenir el títol 
d’explorador, que s’emplenarà i validarà en finalitzar la ruta a les oficines de La 
Molina. D’aquesta manera, obtindran un diploma de record.

• HoverBoard by Altitud Extrem 

Aquesta activitat, molt semblant als karts, combina el HoverBoard amb els 
Karts donant velocitat i equilibri. Des dels 6 anys fins a l’edat que es vulgui 
gaudir de les grans emocions. Ubicat al pàrquing del Telecabina La Molina.

Activitats
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La Molina, que està reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) com impul-
sora de l’esport i el turisme adaptat, destaca especialment per ser una estació adap-
tada a persones amb mobilitat reduïda. Un cal exemple és el seu Centre d’Esport 
Adaptat (CEA), en què poden fer tot tipus d’activitats: llogar bicicletes, fer descens en 
BTT, gaudir al parc multiaventura i aprofitar els paquets amb allotjament.

Les persones amb mobilitat reduïda podran gaudir de moltes propostes ple-
nament accessibles i en el bell mig de la natura com: 

• Handbikes amb circuit adaptat

• Rutes amb handbikes

• Piscina climatitzada amb una cadira fixa a les dutxes

• Sortides amb quads

• Gaudir de l’entorn i les vistes utilitzant el Telecabina La Molina que 
té una rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda

Per a més informació: cea@lamolina.cat

La Molina és un destí pensat per a cobrir les necessitats de les famílies. De 
fet, compta amb el segell “d’Equipament Familiar”, el qual garanteix que les 
instal·lacions estan destinades a un públic infantil i de caràcter eminentment 
familiar, que acompleix amb tot un seguit de requeriments en aspectes de 
seguretat, equipaments, accessibilitat, informació, activitats, etc. 

Accessibilitat

Turisme familiar



La Molina

20 Dossier de premsa. Temporada d’estiu 2019

Esdeveniments

Juny

Juliol

Agost

• 6-9 de juny: Cerdanya Happy Walking

• 15 de juny: Opening Day III All for One

• 23 de juny: Revetlla de Sant Joan. 

• 28 de juny: Festa Major d’Alp

• 3 de juliol: Trobada Hotelers i agències

• 12-14 de juliol: Pujada de Cotxes Clàssics Alp2500

• 16 de juliol: Nit dels estels 

• 27 i 28 de juliol: 16th World Rogaining Championship

• 3 d’agost: 11a Kids Race

• 3 i 4 d’agost: Festa Major de La Molina

• 11 d’agost: XXVII Trobada d’Acordionistes

• 12 d’agost: Concert música antiga al Niu d’Àliga

• 15 d’agost: Festa d’Estiu d’Alp 
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Esdeveniments

Setembre

Octubre

• 11 de setembre: La Diada. Concurs de Paelles a Alp

• 4-6 de octubre: Salomon Ultra Pirineu 2019
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Vall de Núria es caracteritza per la pau i tranquil·litat que s’hi respira. Ubi-
cada al Pirineu Oriental, a 2.000 m d’altitud, només és accessible amb el 
Tren del Cremallera, des de Ribes de Freser, transport en què els usua-
ris viuen tot un món de sensacions des del primer moment. Viatjant amb 
aquest tren gaudeixen de la bellesa i l’espectacularitat del paisatge que 
envolta la vall. Amb un caràcter singular, el tren cremallera recorre 12,5 km 
i supera un desnivell de més de 1.000 metres.

L’estació, oberta tot l’any, es presenta com un paratge únic que brinda la 
possibilitat de dur a terme tota mena d’activitats d’alta muntanya amb con-
tacte amb la natura més pura. Els visitants, a més, poden accedir al San-
tuari de Núria, també anomenat “Basílica”, un lloc de culte i peregrinació 
ple d’història que es remunta al 700 dC.

Durant la temporada d’estiu ofereix propostes d’oci, divertides i emmarca-
des en el bell mig de la natura: rutes de senderisme, Parc Lúdic, barques i 
canoes, entre d’altres.
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Activitats

• Tir amb arc

• Barques i canoes

• Senderisme 

• Circuit d’orientació

• Minigolf

• Granja

• Activitats al Parc Lúdic – circuit de patinets, pisci-
na sensorial, cintes transportadores, jocs d’equili-
bri, castell inflable, rocòdrom, tirolina, tubbys...

• Cau de la Marmota

• Exposició del Cremallera de Núria – Estació de Ribes Vila

• Centre d’interpretació – Projecció de la vall dels 5 elements

• Hípica: cavalls i ponis

Trek&Walk

Vall de Núria és sinònim de senderisme i natura. L’estació, envoltada de 
paratges únics i de gran  bellesa, conviden els visitants a descobrir tots els 
itineraris que els apropen als colors i olors que tenyeixen l’estiu. 

Cada cop més, grups d’esportistes i famílies amb pares i mares molt actius 
pugen a entrenar a Vall de Núria fonamentalment en les noves modalitats 
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Activitats

de les curses de muntanya. Així el “trail running” cada cop és més popu-
lar a l’estació. Les famílies combinen a la perfecció el lleure dels infants 
amb l’esport mentre que els clubs o grups d’esportistes troben a Vall de 
Núria cims que voregen els 3.000 m que els permeten entrenaments 
específics d’alta qualitat.

En el marc de la marca TREK&WALK, Vall de Núria ofereix tota mena de 
rutes: des de les senzilles passejades al voltant de la Basílica fins a les 
travesses i ascensions als cims de 3.000 metres que envolten la vall.

• Cursa Virtual del Camí Vell

Es tracta d’una proposta diferent per conèixer el “Camí Vell” de 
Queralbs a Núria, un dels itineraris de muntanya més característics 
de Catalunya i del Pirineu per a la pràctica excursionista i per gaudir 
intensament d’un entorn natural únic d’alta muntanya. Els partici-
pants, però, sempre es podran comparar amb la resta de competi-
dors i, fins i tot, amb ells mateixos. A més, es pot fer el dia i a l’hora 
que es vulgui, sols o acompanyats.

• El Camí Vell “Camí de Pelegrinatge”

Un recorregut immillorable per a la 
pràctica excursionista, per rememo-
rar l’esforç dels primers esquiadors 
i per gaudir intensament de l’entorn 
natural de l’alta i mitjana muntanya 
pirinenca. És, probablement, un dels 
itineraris de muntanya més caracterís-
tics de Catalunya i del Pirineu.
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• Camins de passeig al voltant de Núria

Els entorns de Núria són ideals per fer caminades de curta durada i 
sense gaire dificultat. A més, donen accés a llocs encisadors: frondosos 
boscos de pi negre, espectaculars miradors, llocs plens de tradició i his-
tòria i, si és ben d’hora, es poden veure isards, muflons, marmotes...

• Volta Santuari

Camí del Llac, Camí de la creu d’en Riba, camí de les Creus, Camí de 
les coves, Camí del canal, Camí del Bosc.

• Excursions de descoberta de la Vall

Senzilles excursions que permeten descobrir la Vall, la fauna i flora, i 
gaudir d’un entorn natural únic: Pedrisses, Forat i Coma de l’Embut, 
Vall d’Eina, Noufonts...

• Ascensions als cims

Sortides a cims de gairebé 3.000 metres que envolten Vall de Núria, 
per veure les vistes panoràmiques del Pic de Noucreus, Noufonts, 
Finestrelles, Puigmal...

• Travesses

Estanys de Carançà, Núria-Queralbs per Coma de Vaca, l’Olla de Núria, 
Núria – la Molina pel Puigmal i Pas dels Lladres.

Activitats
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• Repte Virtual Olla de Núria. NOVETAT!!

Vall de Núria us proposa recórrer la màgia una carena de 21 km amb 
una amplitud i variabilitat de paisatge poques vegades vista, fer l’as-
cenció al Puigmal amb 2913m , cim emblemàtic de Pirineu Oriental i 
bressol de l’alpinisme català. Un desnivell acumulat positiu de gairebé 
2.000 m que marca una exigència física important, ja que el 72% del 
recorregut és per damunt dels 2.700m. Amb l’App de Vall de Núria po-
dràs participar a l’Olla de Núria quan vulguis i amb qui vulguis!!! 

• Ruta Bateig de senderisme

Ruta de les 3 valls: Eina, 
Noufonts i Noucreus. Ac-
tivitat que s’organitzarà 
tots els diumenges. 
Inclou bitllet del Cre-
mallera (anada i torna-
da) + excursió guiada 
de 11.15 h a 14.00 h.

• Ruta Bateig a cavall

Inclou bitllet del Cremallera 
(anada i tornada) + excursió 
guiada a cavall (1 hora). 

• Casal d’equitació d’estiu 5 
dies/4 setmanes per triar

Grups per nivells d’equitació i 
edats 4 a 16 anys

Activitats
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Escapades Vall de Núria Trek&walk +55

Escapades Vall de Núria Trek&walk +55 a on inclou:

• Escapada a l’Hotel Vall de Núria +55:

 » Anada i tornada amb el cremallera

 » Allotjament a l’Hotel Vall de Núria*** (habitació superior)

 » Rutes circulars assessorats pels nostre guies

• Cremallera + Dinar Gran reserva +55

• Bateig de senderisme (Els diumenges del 2 de juny al 25 d’agost):

 » Cremallera anada i tornada

 » Excursió guiada per iniciats en el món del senderisme gau-
dint de l’entorn natural de Núria

• Viatge d’època amb el Cotxe Saló (tots els diumenges a partir del 
19 de maig fins el 27 d’Octubre, excepte l’agost): Viu l’experiència 
única d’un viatge especial i per recordar. Endinsa’t en una altra època 
amb les millors comoditats:

 » Rebuda i visita a l’exposició del material mòbil de Ribes-Vila

 » Inici del trajecte en el Cotxe Saló amenitzat amb comentaris sobre 
els diferents punts del recorregut i acompanyat amb cava i pastes
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Escapades Vall de Núria Trek&walk +55

 » Dinar a la Cabana dels Pastors o al restaurant de l’Hotel

• Divendres Actiu +55 (tots els divendres del 5 de juny al 25 d’octubre):

 » Cremallera anada i tornada

 » Excursió guiada al Parc Natural- Capçaleres del Ter i el Freser

 » Dinar especial al restaurant de l’Hotel

Turisme Familiar

L’estació de Vall de Núria disposa del certificat 
“d’Equipament Familiar”, ja que ofereix equipa-
ments, establiments, activitats i serveis adaptats a 
les necessitats del públic infantil i familiar. Amb tot, 
també compta amb tots els requeriments necessa-
ris, tals com aspectes de seguretat, equipaments, 
accessibilitat, informació, activitats, etc. 



Vall de Núria

30 Dossier de premsa. Temporada d’estiu 2019

Esdeveniments

Maig

Juny

Juliol

• 15 de maig: Festa infantil de primavera

• 1 de juny: Els bastions

• 5 de juny: Dia Mundial del medi ambient 

• 8 de juny: Cursa Vertical Olla de Núria

• 9 de juny: Olla de Núria

• 23 de juny: Revetlla de Sant Joan

• 28 de juny: Festival Ripollès Discovery walking

• 29 de juny: Diada de Sant Pere

• 30 de juny: Festa infantil d’estiu

• 5 de juliol: Transpirenaica social solidària

• 6 i 7 de juliol: La Vall dels Menuts

• del 19 al 21 de juliol: Cap de setmana Gastronòmic a 
càrrec de Xesc Rovira -Fonda Xesx (*Estrella Michelin)

Aquesta temporada d’estiu, a més, es posarà en marxa l’anomenat “bateig de sende-
risme”, que tindrà lloc tots els diumenges a partir del 2 de juny i fins al 25 d’agost.
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Esdeveniments

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

• 18 d’agost: Donació de sang

• 1 de setembre: Diada de Sant Gil

• 1 i 2 de setembre: Pyrenées stage run

• 7 de setembre: Entrevalls

• 8 de setembre: Mare de Déu de Núria

• 22 de setembre: Duatló dels Pirineus

• 6 d’octubre: Festa infantil de tardor

• 2 de novembre: Festival de cinema compromès Els Golluts
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Vallter 2000
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Vallter 2000 es caracteritza per ser l’estació més mediterrània dels Pirineus. 
Es troba situada a la comarca del Ripollès, dins d’un cercle d’origen glacial 
(Morens – Ull de Ter) i a 2.000 metres d’altitud sobre la vall del riu Ter.

Vallter 2000 iniciarà l’estiu el proper 20 de juliol, període que s’allargarà 
fins a l’11 de setembre. Amb l’arribada de la nova temporada, l’estació 
obrirà el Telecadira panoràmic per veure el naixement del Ter i apropar-se 
fins al Balcó de la Costa Brava: un mirador instal·lat en el punt més alt de 
Vallter 2000, a 2.535 metres d’altitud. La seva increïble situació proporcio-
na una meravellosa panoràmica, que permet contemplar la Badia de Roses.

Durant els mesos de més calor, els visitants també es podran apropar fins 
a la botiga de material i marxandatge de Vallter 2000, ubicada a peu de 
pistes, on es pot comprar tota mena d’equipaments, com material d’esport 
i muntanya, ulleres, roba, impermeables, gorres,  marxandatge… Amb tot, 
també es podrà adquirir material d’hivern amb descomptes. Obert cada dia 
del 20 de juliol a l’11 de setembre, de 10.00 h a 15.00 h.
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Activitats

Durant aquests mesos d’estiu, l’estació del Ripollès comptarà amb les se-
güents propostes a l’aire lliure: 

• Viatges amb Telecadira

Amb sortida de la base 
de l’estació, al llarg 
d’uns 20 minuts de 
trajecte es poden 
gaudir de les mi-
llors vistes panorà-
miques del cercle 
d’Ull de Ter. Un cop 
es deixa el Telecadi-
ra (cota 2.525 m), es 
pot visitar: 

 » El naixement del riu Ter 

 » El Mirador-balcó de la Costa Brava

 » L’antic refugi Ull de Ter

 A l’arribada del telecadira es troba la cafeteria de Les Marmotes, una 
de  les més altes de Catalunya en ubicació.
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Activitats

• Rutes de senderisme familiar per l’entorn de l’estació:

Des de l’arribada del Telecadira (cota 2.535 m)

 » Mirador de la Costa Brava i Baixada per pista de l’Estadi (2.535 m)

 » Naixement del Ter i Baixada per la pista Bac-Barquins 

 » Naixement del Ter i Baixada per la pista del Xalet d’Ull de Ter

 » Coll de la Marrana i Bastiments (2.874 m)

 » Coll de la Marrana i Gra de Fajol (2.708 m)

Des de la base de l’estació

 » Portella de Mantet (2.400 m)

 » Volta al Pic de la Dona (2.704 m)

Aquestes rutes són aptes per a tots els públics, tants adults com nens, 
ja que tenen una dificultat baixa-mitja. A l’estació, els senderistes po-
den obtenir un mapa amb itineraris marcats, on s’especifica el nivell 
de dificultat i el temps aproximat que requereix cadascun d’ells. 

• Ruta del Ter a peu o amb bici

Creada pel Consorci del Ter, es tracta d’una ruta cicloturística i sen-
derista que uneix els Pirineus i la Costa Brava, mitjançant un itinerari 
que ressegueix el curs del riu Ter i que travessa cinc comarques de 
Catalunya. La ruta, creada pel Consorci Alba-Ter, mostra gran diversi-
tat de paisatges, elements culturals, la història i les tradicions de cada 
municipi per on passa. A més, durant el trajecte es pot degustar una 
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Activitats

àmplia varietat gastronòmica 
i, fins i tot, es pot fer estada 
en diferents tipus d’allot-
jaments. Mes informació: 
http://www.rutadelter.cat/ 

•  Ascensió amb bici – 
Vallter port de muntanya

Pujada al Port de Muntanya 
de categoria especial Setca-
ses-Vallter. Compta amb senya-
lització vertical al llarg de tota la pujada.

• Visites guiades per a grups 

Les visites guiades, organitzades per l’Associació Alt Ter, mostren els 
espais del Ripollès de gran valor natural, com, per exemple, el Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser. S’han de reservar prèvia-
ment al telèfon: 686 113 344.
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Esdeveniments 

Agost

Setembre

• 1 i 3 d’agost: Visites guiades a Setcases

• 24 d’agost: 66è Gran premi Ripoll – 25è Memorial Fermi 
Pujol (Ripoll – Vallter). Modalitat bicicleta de carretera

• 7 de setembre: Isard Atac BTT 2019

Botiga

A peu de pistes de l’estació es troba la boti-
ga de material esportiu, i marxandatge de 
Vallter 2000. Obert cada dia del 20 de juliol 
a l’11 de setembre, de 10.00 h a 15.00h.
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Al Pallars Sobirà es troben les estacions d’Espot i Port Ainé, estacions d’alta 
muntanya on es poden fer tota mena d’excursions i rutes de senderisme. A 
més, Espot està situada molt a prop del Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici, àrea natural que també forma part de les comarques 
de la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça. D’altra banda, a la zona d’influència de 
Port Ainé, es troba el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més extens de Catalun-
ya i representa el 55,5% del territori total del Pallars Sobirà.

Port Ainé començarà la temporada d’estiu el cap de setmana del 6 i 7 de 
juliol i a partir del dia 13 de juliol obrirà cada dia, ininterrompudament, fins 
a l’1 de setembre. 

En aquesta estació es poden fer tota mena d’activitats, entre les quals des-
taquen el Parc Lúdic i d’Aventura o les rutes a peu i amb BTT amb plànols 
físics i a través de l’APP de Port Ainé.

Durant aquests mesos d’estiu, Espot serà l’escenari de tota mena de pro-
postes lúdiques i esportives. Acollirà, per exemple, l’activitat de Kilòmetre 
Vertical (KV) de la Vall de Peguera que surt des del poble d’Espot i arriba 
fins al refugi Josep Maria Blanc.
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Novetats

• SOLEVAR Cronoescalada 2019

La pujada en bicicleta de carretera compta amb 18,6 quilòmetres de 
pujada i un desnivell positiu de 1.228 m, rampes que arriben al 13% 
i un pendent mig del 7% fins a arribar a la meta, l’Hotel Port Ainé 
2000***, exhausts però amb la gran recompensa d’unes vistes increï-
bles en aquesta talaia natural de l’Alt Pirineu. Es realitzarà a través de 
l’APP de Port Ainé. Començarà a l’encreuament de la carretera general 
C13 i arribarà fins a l’Hotel Port Ainé 2000***. A l’inici i final es troben 
uns cartells informatius on hi ha un codi QR per descarregar-se l’APP 
de l’estació. Durant tot el recorregut els participants trobaran cada 2 
km uns cartells informatius del desnivell dels 2 km següents i el que 
resta per arribar a meta. Cada participant enregistra el seu temps i hi 
ha un rànquing dels millors temps. Només per completar l’etapa tots 
els ciclistes obtindran un forfet 2x1 per 
a la propera temporada i un 10% 
de descompte en la cafeteria de 
l’hotel, a banda, entraran en el 
sorteig dels premis gentilesa 
dels patrocinadors locals com: 
2 nits d’estada al Pallars patro-
cinat per Solevar, un Casc de 
ciclisme Align Specialized cor-
tesia d’Esierri Bikes i un forfet 
SkiPallars d’un dia per a 2 perso-
nes per la temporada 2019-2020.
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Activitats

Activitats temporada d’estiu Port Ainé

• Parc Lúdic i d’Aventura de Port Ainé

Port Ainé disposa d’un ampli ventall 
de propostes que es poden dur a ter-
me envoltats del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. Els visitants podran gaudir de 
les pistes de tubbing o practicar sen-
derisme. Hi ha activitats per als més 
petits, com el mini parc d’aventura als 
arbres (a partir dels 4 anys i fins a 1,30 m 
d’alçada), que consta de 10 jocs, com ara el 
pont nepalès, xarxes, un pont penjant i una tirolina, 
entre d’altres.

Paral·lelament, tindran la possibilitat de viure, en primera persona, 
una increïble experiència dins el Parc d’Aventura, un parc d’aventura 
entre arbres on petits i grans podran travessar un circuit de múltiples 
activitats, després de rebre una introducció al material de seguretat. 
Els participants descobriran les seves habilitats en aquest recorregut 
de 7 metres d’alçada, al qual s’accedeix a partir d’unes escales move-
disses amb troncs i està format per 1 pont tibetà, 3 torres i 2 tirolines. 
El circuit és apte per a tots els públics, a partir dels 7 anys i 1,20 m 
d’alçada (ambdues condicions obligatòries). Els infants han d’anar 
sempre acompanyats per un adult.

L’horari del Parc Lúdic serà de 10.00 a 18.00 h del cap de setmana 
del 6 i 7 de juliol i a partir del dia 13 de juliol obrirà cada dia, ininte-
rrompudament, fins a l’1 de setembre.
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Activitats externes

• Rafting:

 » Tram de 14 quilòmetres Llavorsí – Rialp. 

 » Tram de 5 quilòmetres (infantil) Llavorsí – Moleta. 

• Barrancs

 » Barranc iniciació – Berrós. 

 » Barranc perfeccionament – Estaron / Gurb. 

 » Barranc perfeccionament – Infern. 

• Hydrospeed: 

 » Tram Llavorsí - Gulleri, 8 quilòmetres. 

• Canoes de riu: 

 » Tram Llavorsí - Gulleri, 8 quilòmetres. 

• Hípica:

 » Excursió d’1 hora. 

 » Excursió de 2 hores. 

Activitats
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• Activitats en aigües tranquil·les – Llac de la Torrassa – Guingueta

 » Caiac 1 hora. 

 » Canoes 1 hora. 

 » Pack activitats. 

• Quads: 

 » En circuit – conducció 15 minuts. 

 » Excursió 1 hora. 

 » Excursió 2 hores. 

 » Excursió 3 hores.

• Paint ball: 

Fins a 25 pax. Partida amb 
100 boles. 

• Excursionisme al Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Sant 
Maurici:  

Rutes amb el plànol físic 
a través de l’APP d’Espot.

Activitats
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Esdeveniments

Maig
• 5 de maig: Encamada. X Cross Comarcal del Pallars 

Sobirà - IX Cursa Popular Vila Comtal de Sort

• 12 de maig: Encamada. Ultra Xics Valls d’Àneu a Es-
terri d’Àneu

• 19 de maig: Encamada.  Minimilla d’Àreu

• 25 de maig: Aplec de Sant Maurici a Espot 

• 26 de maig: XV Marxa de la Vall de Siarb a Llagunes 

• 1 de juny: Encamada Cros del Cardós a Ribera de Cardós

• 1 i 2 de juny: Benvinguts a pagès

• 1 i 2 de juny: Fira dels oficis i menestrals de Rialp

• 8 i 9 de juny: Hola Família

• 8 i 9 de juny: VI Milla Vertical d’Àreu & Festival de sen-
derisme – Pica d’Estats

• 9 de juny: 8a Fira de productors del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu i de l’ovella aranesa a Arròs de Cardós

• 8 de juny: 4ª Talarn Vi Bike (cursa de BTT)

• 16 de juny: Cursa La Ribalera a Tírvia

• 23 de juny: Falles de Sant Joan d’Isil 

• 24 de juny: Fira de Sant Joan i xollada d’ovelles amb 
tisora a Sort

• Del 25 al 30 de juny: Dansàneu a Esterri d’Àneu
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Esdeveniments

Agost

Setembre

Octubre • 6 d’octubre: Festival de literatures infantil i juvenil 
“Lo Llumener” (Sort, 6 d’octubre de 2019)

• 3 i 4 d’agost: Fira del Formatge d’Escaló

• 6 i 7 d’agost: BirrÀneu, fira de la cervesa artesana

• Del 7 al 11 d’agost: Summer Agility Competition

• 13 i 14 d’agost: Festival d’Arts a Vilamur

• 5 d’agost: XXI Fira d’artistes i artesans de les Valls d’Àneu

• 15 d’agost: Festes del Setge d’Olp

• 17 i 18 d’agost: Fira de l’ovella i Concurs de gossos 
d’atura del Pallars a Llavorsí

• 18 d’agost: Ball de la Morisca a Gerri de la Sal

• 29 i 30 d’agost: Fira Medieval d’Escaló

• 14 i 15 de setembre: X Rialp Matxicots
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Cremallera i funiculars de Montserrat
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FGC gestiona el Cremallera de Montserrat i el Funicular de Sant Joan, 
transports que ofereixen increïbles vistes de la natura i l’entorn del Parc 
Natural de Montserrat, destí al qual només es pot accedir per mitjà del Cre-
mallera de Montserrat.  

El Cremallera inicia el seu trajecte a 
l’estació de Monistrol de Montse-
rrat, on s’enllaça amb els trens 
direcció Barcelona i Manresa. 
Gràcies als vidres panoràmics 
del tren cremallera, durant el 
recorregut es pot gaudir d’espec-
taculars vistes de la muntanya i la 
vall, fins a arribar a l’última estació, 
ubicada sota la plaça de la Creu, al 
bell mig del recinte del Santuari. 

Entre les diverses propostes que s’hi poden fer destaca l’exposició del 
cremallera, ubicada a l’edifici de l’antiga estació de Monistrol-Vila, que 
permet descobrir la seva història a través de documents gràfics, objectes i 
audiovisuals. Els visitants poden aprofitar paquets de bitllets combinats que 
inclouen, entre d’altres, els funiculars, serveis de restauració, entrades al 
museu, entre d’altres. 

Els clients poden aparcar el cotxe a l’aparcament gratuït de l’estació de 
Monistrol-Vila i aprofitar tots els avantatges del Cremallera. Els trens estan 
climatitzats per garantir el màxim confort dels usuaris. A més, estan total-
ment adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i les andanes es tro-
ben en el mateix nivell del terra dels trens per facilitar l’accessibilitat.

El tren Cremallera de Montserrat
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Els visitants tenen diverses alternatives per arribar a Montserrat. Entre elles 
destaquen els bitllets combinats: el Trans Montserrat i el Tot Montserrat. 

El Trans Montserrat inclou: bitllet d’anada i tornada des de qualsevol de 
les estacions de Metro de la xarxa de Barcelona, bitllet d’anada i tornada en 
tren FGC fins a l’estació de Monistrol de Montserrat (enllaç amb el crema-
llera); bitllet d’anada i tornada en el Cremallera de Montserrat; bitllet per al 
Funicular de Sant Joan; bitllet de metro i entrada a l’Espai Audiovisual. 

Per la seva banda, el Tot Montserrat brinda la possibilitat d’arribar a Mont-
serrat des de Barcelona i altres indrets de l’àrea metropolitana, visitar els 
diferents indrets amb els funiculars i viure una increïble experiència gas-
tronòmica i cultural. Inclou els següents serveis: bitllet d’anada i tornada 
des de qualsevol de les estacions de Metro de la xarxa de Barcelona; bitllet 
d’anada i tornada en tren FGC fins a l’estació de Monistrol de Montserrat 
(enllaç amb el cremallera); bitllet d’anada i tornada en el Cremallera de 
Montserrat; bitllet per al Funicular de Sant Joan; dinar al Bufet de Montse-
rrat; entrada al Museu i entrada a l’Espai Audiovisual. 

En tren: http://fgc.cat/cat 

Com arribar-hi
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Funicular de Sant Joan 

El Funicular de Sant Joan és la 
via d’accés als punts més 
alts del massís, indret des 
d’on es poden veure unes 
panoràmiques úniques del 
Santuari i l’entorn de la 
muntanya de Montserrat.

Entre les principals acti-
vitats que s’hi poden fer 
es troba la visita a l’Aula de 
la Natura, ubicada a l’estació 
superior, on s’explica la formació de 
la muntanya de Montserrat i també la flora i la fauna
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Pujar al Tren dels Llacs és sinònim d’embarcar-se en un viatge en el temps. 
En marxa des del 20 d’abril i fins al 2 de novembre, ofereix una experiència 
imprescindible per als amants del ferrocarril i la natura que vulguin endin-
sar-se en un recorregut diferent pel territori català. 

Gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Tren dels 
Llacs transcorre per la dreta del riu Segre, des de Lleida fins a Balaguer, 
per una via única en un itinerari planer fins arribar a les primeres muralles 
muntanyoses de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa. Tot seguit, 

forma part de la conca del riu Noguera Pallaresa que l’acompanyarà, entre 
embassaments i serralades muntanyoses com el Montsec, fins a la Pobla 
de Segur, la darrera parada. Al llarg dels 89 quilòmetres del recorregut, els 
usuaris hauran travessat 41 túnels i 31 ponts.

Enguany el Tren dels Llacs farà un total de 28 circulacions, 24 seran del 
Tren dels Llacs Històric i 4 del Tren dels Llacs Panoràmic, aquest últim en 
l’època de calor. Ambdós trens compten amb un servei de guiatge que ex-
plica els diferents punts per on passa. 

El Tren dels Llacs estarà en funcionament des del mes d’abril fins a princi-
pis de novembre i prestarà servei els següents dies: 

El servei turístic de Tren dels Llacs va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de 
convertir-lo en un referent que contribueixi a la dinamització econòmica de 
les comarques de La Noguera i el Pallars Jussà. La iniciativa va ser impul-
sada per FGC i la Diputació de Lleida, amb la col·laboració del llavors De-
partament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalun-
ya i els ajuntaments dels municipis de la línia.

• Abril: dies 20 i 27

• Maig: dies 4, 11, 18 i 25

• Juny: dies 1, 8, 15, 22 i 29

• Juliol: dia 6

• Agost: dies 17, 24 i 31

• Setembre: dies 7, 14, 21 i 28

• Octubre: dies 5, 12, 19 i 26

• Novembre: dia 2
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El Tren dels Llacs panoràmic

El Tren dels Llacs Panoràmic estarà en funcionament del 20 de juliol al 10 d’agost, 
coincidint amb els mesos de més calor. Enguany comptarà amb 4 circulacions que, de 
forma original, aproparan els viatgers a conèixer el territori català. 

Gràcies a les noves unitats a la línia Lleida-La Pobla, estrenades fa dues tem-
porades, els usuaris viatjaran amb el màxim confort i comoditat climatològica, 
amb uns vidres panoràmics que permetran visionar el paisatge en màximes 
condicions, i mantenint el tradicional pack de benvinguda, així com la resta 
d’elements que componen el singular viatge amb el Tren dels Llacs. A més, 
compten amb servei d’informació al viatger amb equips de megafonia, intèrfons 
i endolls a l’interior per carregar qualsevol aparell electrònic. Els trens estan 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i disposen d’espais per col·lo-
car cotxets de nadons, bicicletes i cadires de rodes. Atès que aquesta línia no 
és electrificada, funcionen amb dièsel de gran eficiència i mínima emissió de 
gasos.

Amb una longitud aproximada de 50 metres, els nous trens de la línia Lleida-La 
Pobla tenen una capacitat màxima de 201 viatgers cadascun (104 dels quals 
asseguts). El disseny interior és obert i diàfan, gràcies a les grans dimensions 
de les finestres, i inclou equipaments i serveis essencials per garantir la como-
ditat i el confort dels usuaris. 

El Tren panoràmic estarà en funcionament els mesos de juliol i agost: 

• Juliol: dies 20 i 27

• Agost: dies 3 i 10
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www.trendelsllacs.cat 
Tel.: 932 051 051
Correu: trendelsllacs@fgc.cat 

Molt més que un viatge sobre rails

Viatjar en el Tren dels Llacs va molt més enllà, ja que durant el recorregut 
els usuaris poden aprofitar un ampli ventall de propostes que fan el viatge 
més interessant i amè. Un cop pugen al tren, reben com a regal un estoig 
amb productes de rebosteria que representen el territori. En el seu interior 
s’amaguen 3 sabors típics de les 3 comarques per on passa el tren (el Se-
grià, la Noguera i el Pallars).

Però les propostes no s’acaben aquí. Durant el trajecte, els viatgers poden 
gaudir de l’animació a bord de la companyia “La Cremallera Teatre”, que 
posa en escena un espectacle plàstic i molt visual per ressaltar i engrandir 
la singularitat del viatge, acollint al viatger amb un toc festiu, humorístic i al 
mateix temps informatiu, adaptat en tot moment al públic familiar i infantil. 

Un cop arriben a La Pobla, poden aprofitar totes les activitats lúdiques que 
s’hi poden fer, com, per exemple, el “Tast de cerveses de muntanya”: per 
descobrir la cerveseria artesanal del Pirineu, una proposta que és novetat del 
2019; “Un Tomb per la Pobla de Segur”: sortida per gaudir els secrets mo-
dernistes d’aquesta localitat; “Les Botigues de Salàs”: viatge nostàlgic en el 
temps; “Gerri de la Sal”: visita dels salins; “La Llum de la Vall Fosca”: excursió 
per visitar el bressol de l’energia hidroelèctrica a Catalunya o “Tremp Isona i 
Castell de Llordà”: per conèixer el Pallars endins i les seves singularitats.

Finalment, de tornada cap a Lleida, cap a les 18.00 h de la tarda, el Tren 
dels Llacs fa una parada de 15 minuts a l’estació de Balaguer, on l’Ajunta-
ment del municipi obsequia els viatgers amb un tast de coca de recapte, 
degustació gastronòmica típica de la comarca de la Noguera. 

Més informació
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En funcionament des 
de principis del 
mes d’abril, el 
Tren del Ciment, 
gestionat per 
Ferrocarrils de 
la Generalitat 
de Catalunya 
(FGC), prestarà 
el seu servei 
fins al proper 
diumenge 24 de 
novembre. Es trac-
ta d’una línia amb més 
de 100 anys d’història que antigament unia la fàbrica de ciment Asland de 
Castellar de n’Hug amb Guardiola de Berguedà, des d’on partia la línia del 
ferrocarril de via estreta cap a Berga i Manresa. 

Anomenat popularment “carrilet”, aquest antic tren recorre, amb la seva loco-
motora dièsel, 3,5 quilòmetres en un trajecte que dura 20 minuts, aproxima-
dament. Compta amb quatre cotxes que tenen una capacitat per a 25 viatgers 
cadascun. Els usuaris poden consultar a través del web del Tren del Ciment 
(www.trendelciment.cat) tota la informació relativa als horaris del 2019.

Viatja al passat amb les visites teatralitzades

Agost: (divendres, dissabte i diumenge

Setembre: (dissabte i diumenge)

Octubre: 5, 6, 12 i 13



Tren del Ciment

56 Dossier de premsa. Temporada d’estiu 2019

4 parades amb grans 
propostes per a tots els públics

Al llarg del seu recorregut, el Tren del Ciment fa parada a les següents 4 
estacions: La Pobla de Lillet, la Pobla Centre, Jardins Artigas i Museu del 
Ciment-Castellar de n’Hug. A cadascuna d’elles, els viatgers tenen la possi-
bilitat de conèixer nous atractius turístics de l’entorn. 

A la Pobla de Lillet és on s’inicia el trajecte. En aquesta parada els viatgers 
poden visitar l’exposició anomenada “Ferrocarrils secundaris, industrials i tu-
rístics a la vall del Llobregat”: la mostra compta amb els elements més repre-
sentatius de l’època dels carrilets i dels trens miners i industrials de la vall.

El trajecte continua fins a la Pobla Centre, la segona parada del Tren del 
Ciment. Aquí es poden descobrir diferents propostes com, per exemple, el 
Pont Vell, el més antic que creua el riu Llobregat, el nucli Antic, l’Església de 
Santa Maria del Lillet, el Monestir romànic de Santa Maria del Lillet cons-
truït al segle IX, el castell del Lillet, la rotonda de Sant Miquel i la Serra de 
Catllaràs, on es troba el Santuari de Falgars. 

La tercera parada del Tren del Ciment es troba 
als Jardins de Ca l’Artigas, dissenyats per 
Antoni Gaudí a principis del segle XX. 
Es tracta d’una obra naturalista, on 
els principals protagonistes són la 
vegetació, l’aigua i les pedres. L’obra 
representa un símbol d’agraïment de 
l’arquitecte cap a la família Artigas, 
que el va allotjar a casa seva mentre 
treballava en la construcció del Xalet 
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4 parades amb grans 
propostes per a tots els públics

del Catllaràs com a habitatge per als 
treballadors i enginyers de les mines 
que extreien carbó per a la fàbrica 
de ciment d’Asland.

Finalment, la darrera parada del 
tren és el Museu de Ciment, que 
antigament era la fàbrica de ciment 
Asland ubicada al paratge del Clot 
del Moro, en el municipi del Castellar 
de n’Hug. L’edifici, que és modernista, es 
caracteritza per les voltes catalanes i estructures de ferro forjat. 

El Tren del Ciment disposa d’un bitllet combinat que inclou entrades als 
Jardins Artigas i el Museu del Ciment, apart del viatge en el Tren del Ci-
ment. D’aquesta forma, els visitants poden viure de ben a prop una gran 
experiència i descobrir l’entorn natural i cultural que envolta la comarca.

www.trendelciment.cat 
Tel.: 972 732 026
Correu: reserves@ferrocarrilturistic.cat

Més informació
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya impulsa, juntament amb la Fun-
dació Fira de Manresa i la Denominació d’Origen Pla de Bages, l’Enotren, 
una nova iniciativa per donar valor a tota l’oferta lúdica i turística de la 
comarca del Bages. Amb aquest nou producte turístic, el Turistren afegeix ja 
àmplia oferta de dos nous eixos:

• L’enoturisme, a partir de la D.O. Pla de Bages, una de les zones 
vitivinícoles amb més riquesa patrimonial i paisatgística; 

• I el turisme cultural i espiritual, a partir dels centres espirituals de 
pelegrinatge (Montserrat i la Cova de Sant Ignasi) i, sobretot, de la 
ciutat de Manresa, a partir del seu patrimoni històric i com a des-
tinació internacional de pelegrinatge al voltant de la figura de Sant 
Ignasi i la seva connexió amb el Camí Ignasià i de Sant Jaume. 

www.turistren.cat Més informació
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DO Pla de Bages

Situada entre formacions muntanyoses com la muntanya de Montserrat, les 
serres de Castelltallat, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i el massís del Mont-
cau, els vins de la DO Pla de Bages són vins de proximitat a Barcelona. Una 
zona propera on gaudir del turisme sostenible amb un gran protagonisme 
no només dels vins, sinó també del paisatge.

Els cellers que es poden trobar en tot el Pla de Bages són hereus de la tradi-
ció vinícola, que es demostra amb les barraques de vinya i les tines, origen 
de les quals es remunta a mitjans del segle XVIII. La Ruta de les Tines és un 
recorregut per fer a peu que permet conèixer les antigues construccions on 
s’elaborava vi úniques al món i testimonis del gran passat vinícola del Bages. 

D’aquesta manera, FGC ofereix als usuaris la possibilitat de descobrir el 
territor i els productes bagencs d’una manera diferent amb els següents 
bitllets combinats fent una reserva prèvia a través del web de Turistren 
(www.turistren.cat) o si es prefereix a través del Centre d’Atenció al Client 
de Pl. Espanya. 

Amb l’Enotren es pot gaudir dels següents pa-
quets turístics: 

• Els cellers del Bages

• Les tines del Bages

• El Pla de Bages a cavall

• Cellers i caves d’Artés

• Els tresors de Mura

• Descobreix el Pla de Bages

• Montserrat i el cor de Catalunya
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La Manresa ignasiana

Sant Ignasi de Loiola és la personalitat que ha donat més projecció interna-
cional a la ciutat de Manresa. Va ser aquí on va descobrir la seva vocació i 
on es va inspirar per esciure els Exercicis Espirituals durant la seva estada 
a la ciutat, l’any 1522. D’aquí a quatre anys, doncs, el 2022, es commemo-
rarà el 500 aniversari de l’estada a Manresa de Sant Ignasi. A hores d’ara ja 
s’està treballant amb la vista posada en aquesta fita.

La ciutat, que és també el punt d’arribada del Camí Ignasià (que uneix Loio-
la, al País Basc, i Manresa) ofereix la visita a fins a 22 llocs ignasians i, més 
enllà d’això, permet conèixer el ric patrimoni medieval, etapa d’esplendor 
de la ciutat, i també remarcables exemples de patrimoni modernista. 

Els visitants ho poden descobrir a través de productes com “Manresa uni-
versal, la ciutat de Sant Ignasi” o “Manresa, cor de Catalunya”, on coneixe-
ran els espais ignasians més significatius. 

A banda de l’àmplia oferta, FGC ha recuperat dos bitllets combinats que ja 
existeixen al Turistren i els ha afegit a la marca Enotren: 

• “Món Sant Benet” que inclou: un bitllet d’anada i tornada des de qualsevol 
punt de la línia Llobregat-Anoia d’FGC a l’estació de Manresa Alta, el transport 
en autobús fins a Sant Fruitós de Bages i la visita al monestir i el campanar. 

• “Museu de la Tècnica de Manresa” que inclou: un bitllet d’anada i tornada 
des de qualsevol punt de la línia Llobregat-Anoia d’FGC a 
l’estació de Manresa Alta i l’entrada al Museu de la Tècnica.

• “Manresa, viatge a l’època medieval” que inclou: 
el trajecte d’anada i tornada fins a l’estació de Man-
resa – Alta i l’entrada al Centre d’Interpretació del 
carrer del Balç.
Aquest paquet, juntament amb els paquets combinats del Món Sant Be-
net i el Museu de la Tècnica de Manresa també es poden adquirir directament a les MAES.



Contactes d’interés

Web: www.turismefgc.cat

Telèfon: 972 892 031
Web: www.lamolina.cat  

Reserves: reserves@lamolina.cat  

Telèfon: 972 732 020 
Web: www.valldenuria.cat 

Reserves: valldenuria@valldenuria.cat 

Telèfon: 972 136 057 
Web: www.vallter2000.cat   

Correu electrònic: info@vallter2000.com 

Telèfon: 932 051 515 
Web: www.trensdelsllacs.cat  

Correu electrònic: trendelsllacs@fgc.cat 

Telèfon: 972 732 026 
Web: www.trendelciment.cat 

Reserves: reserves@ferrocarrilturistic.cat 

Telèfon: 932 041 041 
Web: www.cremallerademontserrat.cat 

Correu electrònic: comercial@cremallerademontserrat.cat 

Telèfon: 902 190 192  
Web: www.skipallars.cat | www.espotesqui.cat | www.portaine.cat  

Reserves: reserves@skipallars.cat 


