Comunicat
de premsa

Setmana d’avantatges per a les Montserrats
•

Del 20 al 30 d’abril, el Grup FGC ret homenatge a les Montserrats, que podran
disposar de bitllets gratuïts per al Cremallera, els Funiculars de Montserrat i
per al Cremallera de Vall de Núria, entre d’altres.

•

Per a poder gaudir d’aquests avantatges serà necessari presentar el carnet
del Club de les Montserrats.

Barcelona, 21 d’abril de 2015
El 27 d’abril se celebra la diada de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. El Grup
FGC, que gestiona el Cremallera i els funiculars de la Santa Cova i de Sant Joan de Montserrat,
vol obsequiar a totes aquelles dones amb aquest nom tradicional.
Del 20 fins al 30 d’abril, totes les Montserrats i un acompanyant podran gaudir de regals com 2
bitllets per al Cremallera de Montserrat, 2 bitllets per al Funicular de la Santa Cova, 2 entrades per
a l’Espai Audiovisual.
El recorregut del Cremallera s’inicia a l’estació de Monistrol de Montserrat. Durant el trajecte es pot
gaudir d’espectaculars 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, que ofereix una magnífica panoràmica.
Per la seva banda, el Funicular de la Santa Cova apropa al punt d’inici del camí que porta fins a
l’ermita de la Santa Cova, on segons la tradició va ser trobada la mare de Déu. Aquesta ruta
ofereix unes vistes privilegiades sobre la vall del Llobregat i permet visitar el conjunt escultòric
modernista català més important a l’aire lliure: el rosari monumental, on destaquen obres de Gaudí
i Llimona, entre d’altres.
Des de sempre, el Grup FGC ha volgut tenir un detall amb les persones que reben els noms de les
seves destinacions, com també és el cas de Vall de Núria, on totes les Núries i Gils (el Sant dels
pastors) poden gaudir durant tot l’any de descomptes i gratuïtat del Cremallera. El Cremallera de
la Vall de Ribes també serà gratuït per a les Montserrats en aquesta festivitat.
Si et dius Montserrat, apunta’t al Club de les Montserrats i gaudeix del Cremallera de Montserrat
gratuït tot l’any i altres avantatges. Per fer-te sòcia dirigir-se a les taquilles de l’estació de Monistrol
Vila o http://www.cremallerademontserrat.cat
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