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Característiques bàsiques  
del territori
En aquest apartat es fa una visió molt general de la història de Catalun-
ya, juntament amb els seus costums culturals . Per altra banda, hi haurà 
tots els mitjans de transports que tenen al seu abast els ciutadans i tots 
aquells serveis disponibles que ofereix no només Barcelona, sinó també 
tots aquells punts on arriben les nostres línies de transport ferroviari o 
d’altres tipus, pertanyents a FGC .

Factors culturals

Història

Catalunya es va formar inicialment a partir dels comtats que formaven 
la Marca Hispànica de L’Imperi Carolingi . Algun d’aquests comtats que 
formaven part de la Marca Hispànica eren: Barcelona, Besalú, Cerdanya, 
Conflent, Empordà, Girona, Jaca, Osona, Pamplona, Pallars, Peralada, Ri-
bagorça, Rosselló, Sangüesa, Sobrarbe, Urgell i Vallespir . La seva extensió 
es va anar complementant al llarg de l’Edat Mitjana, però la separació entre 
els diferents territoris encara era imprecisa . 

L’imperi Carolingi va acabar desintegrant-se i només Aragó i Pamplona van 
aconseguir convertir-se en regne . Més endavant, al segle XII amb la unió 
dinàstica del comtat de Barcelona i el Regne d’Aragó, els territoris catalans 
comencen a formar part de la Corona d’Aragó aconseguint així molts avan-
tatges comercials i marítims . 

Al segle XIV i XV un seguit de catàstrofes i epidèmies desencadenen en 
una gran crisis en l’economia catalana . A més d’aquest desastre econòmic, 
hi ha un seguit d’esdeveniments, com ara les successions del Reis Catòlics 
que instauren polítiques favorables per a Castella, seguit de la Guerra del 
Segadors i la Guerra de Successió, on es van enfrontar els partidaris de 
Felip de Borbó amb els de l’Arxiduc Carles d’Àustria, fent que una part majo-
ritària de Catalunya es decantés pel bàndol dels Àustries .

Arriba la Renaixença i Catalunya recupera la llengua, la literatura i la 
cultura catalana . Més endavant, el català es torna a prohibir amb l’arribada 
de la dictadura de Primo de Rivera . Al segle XX el nou partit “Esquerra 
Republicana de Catalunya” guanya les eleccions regionals i es proclama la 
República i es crea la Generalitat de Catalunya com a òrgan autogovern, el 
qual s’encarrega de desenvolupar l’Estatut d’Autonomia, aprovat l’any 1932 
per les Corts de Madrid . A les eleccions parlamentàries, el Front Popular va 
convertir-se en la força política guanyadora i la dreta espanyola va oposar-
se radicalment, ocasionant enfrontaments violents i l’assassinat del tinent 
Castillo i del diputat monàrquic José Calvo Sotelo . A partir d’aquests fets es 
desencadena un cop militar i comença una guerra civil . 

El Generalíssim Francisco Franco es converteix en el líder del Moviment 
i instaura la dictadura, creant una forta repressió, en particular contra els 
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partidaris del bàndol republicà . Després de la mort del dictador s’inicia un 
període de transició i s’instaura la democràcia . 

Cultura popular
A Catalunya existeixen molts costums culturals i elements gastronòmics 
que els acompanyen . Aquí es presenta un recull d’algunes festes i tradi-
cions més significatives de Catalunya: 

• Sant Jordi, la diada de Catalunya . Sant Jordi és el patró de Catalun-
ya i la diada se celebra a tot el país el 23 d’abril, perquè és el dia que 
va morir el cavaller Jordi, una figura de la tradició èpica medieval de 
Catalunya . Aquest dia també és el dia dels enamorats on els elements 
centrals de la celebració són la cultura i l’amor, representats amb el 
llibre i la rosa vermella . 

• La Diada Nacional de Catalunya o Diada de l’onze de setembre 
és la  festa nacional de Catalunya i es recorda anualment la darrera 
defensa de Barcelona el 1714 .

• La nit del 23 de juny és la revetlla de Sant Joan, una nit màgica en 
què se celebra el solstici d’estiu . És una nit de fogueres on cada barri 
fa la seva mentre es menja la tradicional coca de Sant Joan .  

• La Mercè és la festa major de Barcelona que des de l’any 1902 cele-
bra la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona . 
Les activitats més tradicionals durant la festa de La Mercè són les 
sardanes, la cercavila de gegants, la cercavila de foc, la passejada 
de dracs i bèsties de foc, els castellers, els bastoners, els geganters 
barcelonins i les gralles . 

• La castanyada . Es celebra per la festivitat de tot Sants al voltant de 
l’1 de novembre . La tradició a més de l’anada al cementiri a visitar tots 
els avantpassats és reunir-se amb la família, menjar castanyes i fer 
panellets .

• Els castellers són construc-
cions humanes en forma de torres . 
L’alçada oscil·la entre els tres i deu 
pisos de persones, segons aques-
ta alçada i composició el castell en 
qüestió rebrà un nom o un altre . Els 
castellers provenen del segle XVIII 
del Camp de Tarragona i l’any 2010 
la UNESCO els va incloure en la 
llista del Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat .

 Imatge 1. Els castellers de Vilafranca.
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• La sardana és una dansa molt particular que es va posar de moda al 

segle XIX i es practica durant les festivitats més importants del calen-
dari català i a totes les festes majors . La sardana es balla en rotllana, 
homes i dones alternats mirant cap al centre, es donen les mans i 
puntegen amb els peus el ball .

• Els Tres Tombs de Barcelona se celebra en honor a sant Antoni Abat, 
patró dels animals domèstics . La festa se celebra el 17 de gener i con-
sisteix en una passada de bèsties, cavalcades o tirant carruatges que 
fan un circuit pel centre de la ciutat .

• La Calçotada és una festa gastronòmica típica de Catalunya, ori-
ginària de Valls (Tarragona) . Els elements bàsics d’una calçotada se-
rien els calçots amb la salsa romesco, el xai i la llonganissa a la brasa i 
de postre taronja, crema catalana i productes de pastisseria . 

• Les Caramelles són cançons populars típiques que es canten per 
Pasqua per celebrar la resurrecció de Jesús . Les colles es reuneixen 
per recórrer els carrers del municipi cantant cançons de temàtica reli-
giosa o sàtires d’actualitat .

• La Patum és una festa tradicional que se celebra des del segle XIV 
durant les festes del Corpus Cristi a Berga . Abans es desfilava amb la 
finalitat d’educar al poble en el coneixement de les Sagrades Escrip-
tures, però amb el pas del temps aquesta festa s’ha popularitzat i han 
perdut el seu sentit religiós original .

• La Passió d’Olesa de Montserrat està documentada des de 
l’any 1538 i estava vinculada al període de Setmana Santa . Avui 
l’espectacle de La Passió és una gran representació teatral patrimoni 
del país . 

Infraestructures i serveis disponibles

Mitjans de transport 

En aquest apartat es presenta un llistat amb una breu informació dels diferents 
mitjans de transport públics de l’Àrea Metropolitana i la zona de Lleida-La Pobla 
de Segur .

1 . Xarxa de Ferrocarrils
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ofereixen tres línies; la 
línia Barcelona-Vallès, la línia Llobregat-Anoia i la línia Lleida-La Pobla de 
Segur . Els ferrocarrils funcionen com una part més de la xarxa de metro, 
però també connecten la ciutat de Barcelona amb les comarques veïnes 
del Baix Llobregat, Anoia, el Vallès Occidental i el Bages . En el cas de 
la línia de Lleida-La Pobla de Segur connecta les comarques del Pallars 
Jussà, La Noguera i Segrià .

A més d’aquestes línies de ferrocarril i tots els autobusos urbans s’ofereixen 
autobusos d’aportació . En el cas de la línia Barcelona-Vallès els autobusos 
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d’aportació es troben a les estacions “Can Feu-Gràcia”, “Bellatera”, “Sant 
Joan”, “Sant Cugat” i “Les Fonts” . En el cas de la línia Llobregat-Anoia exis-
teixen autobusos d’aportació a les estacions “Sant Boi”, “Sant Vicenç dels 
Horts”, “Capellades”, “Piera”, “Olesa”, “Pallejà”, “Quatre Camins”, “Martorell 
Central”, “Martorell Enllaç” i “Manresa Viladordis” .

2 . Autobús
Barcelona ofereix una xarxa d’autobusos extensa i sostenible que connec-
ta tots els districtes, barris i municipis veïns amb més de 3 .000 parades i 
estacions . Aquesta xarxa va augmentant o modificant-se any rere any per 
aconseguir una reducció progressiva dels vehicles privats de motor . 

La xarxa d’autobús a Barcelona es divideix en les línies convencionals que 
connecten barris; el bus de barri que realitza el servei per l’entorn més imme-
diat i la Nova Xarxa de Bus que et permet moure per tota la ciutat en horit-
zontal, vertical i diagonal . A més de la companyia Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB), hi ha altres serveis d’autobusos que cobreixen els altres 
recorreguts com el NitBus, Aerobús, Barcelona Night Tour Bus, Authosa etc . 

Al Baix Llobregat existeix el servei BaixBus amb 50 línies d’autobús i més 
de 53 .000 km de recorregut urbà . Al Bages existeix el BusManresa, un 
servei urbà de transport regular de la ciutat de Manresa que compta amb 8 
línies urbanes . Al Pallars Jussà tenim la línia d’autobusos d’Alsa .

3 . Metro
La xarxa de metro de Barcelona dona servei diàriament a més d’un milió 
de persones . El metro de Barcelona és un dels mitjans més ràpids, junta-
ment amb el ferrocarril i el tramvia, per desplaçar-se per la ciutat, ja que 

cap d’ells depenen del 
tràfic . Aquesta xarxa està 
formada per 180 estacions i 
12 línies; línia 1 (vermella), 
línia 2 (lila), línia 3 (verd), 
línia 4 (groc), línia 5 (blau 
fosc), línia 6 (violeta), línia 
7 (marró), línia 8 (rosa), 
línia 9 Nord (taronja), línia 9 
Sud (taronja), línia 10 (blau 
clar), línia 11 (verd) .

Il·lustració 1. Les línies de FGC a l’Àrea Metropolitana

Il·lustració 2. Les línies de TMB integrades a la xarxa 
ferroviària
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4 . Rodalies
Les línies de rodalies que donen servei 
a la regió metropolitana tenen el seu 
origen i destinació i la seva zona cen-
tral a Barcelona . Existeixen uns quants 
serveis de rodalies: el servei de rodalia 
de Barcelona que compren les línies R1, 
R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4,R7 i R8; el 
servei de rodalia de Girona amb la línia 
RG1, el servei de rodalia del Camp de 
Tarragona amb les línies RT1 i RT2 i els 
serveis regionals que abracen 6 línies 
(R11, R12, R13, R14, R15 i R16) .

5 . TRAM 
La xarxa de tramvia de Barcelona compta des de l’any 2004 amb 
sis línies; les tres primeres corresponen a la línia de Trambaix i 
les tres últimes a Trambesòs . Aquesta xarxa no només permet un 
recorregut pel centre de Barcelona, sinó que interconnecta la ciutat 
amb altres municipis propers . Les línies T1, T2 i T3 transcorren 
pels municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern i Sant Feliu de Llobregat . Les línies T4, T5 i T6 enllacen 
Barcelona amb Sant Adrià de Besòs i la T5 Barcelona amb Badalona . 

6 . Telefèric
La ciutat de Barcelona disposa de dos telefèrics . El més antic va ser cons-
truït al 1929 per Carles Buigas, amb Ramón Calçada i Josep M . Roda com a 
col·laboradors a fi de conectar l’Exposició Universal amb la secció marítima . 
El seu recorregut total és de 1292 metres i té tres estacions sobre el nivell del 
mar: Miramar, la torre de Jaume I i la torre de Sant Sebastià . L’altre telefè-
ric més conegut és el telefèric de Montjuïc . El Telefèric de Montjuïc, va ser 
inaugurat l’any 1970 com a transport complementari a la muntanya . També 
disposa de tres estacions: l’estació “Parc Montjuïc”, ubicada just al costat del 
Funicular de Montjuïc, l’estació “Castell de Montjuïc” i l’estació “Mirador” . 

Il·lustració 4. Línies de tramvia

Imatge 5. Telefèric de Montjuïc

Il·lustració 3. Línies de rodalies de Catalunya
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7 . Taxi
El taxi és un altre mitjà de transport que trobem a la ciutat de Barcelona . 
Actualment, circulen més de 10 .000 taxis d’un color molt característic i fàcil 
d’identificar: negre i groc . Estan disponibles a qualsevol franja horària i a 
qualsevol lloc . 

8 . Bicicleta
Barcelona l’any 2007 va implantar 
el Bicing, un servei urbà basat en 
l’ús compartit de la bicicleta . No es 
tracta exactament d’un servei de 
lloguer de bicicletes, sinó que és un 
complement del transport públic . 
Les estacions de Bicing estan per 
tota la ciutat, normalment situades 
a prop dels accessos del metro, del 
tren i dels aparcaments públics . 

9 . Altres
A més de tots els mitjans de transport ja mencionats, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona ofereix als ciutadans altres serveis orientats també a la mobi-
litat sostenible, al turisme i a l’oci, com per exemple; el Barcelona City Tour, 
Barcelona Bus turístic o Catalunya Bus Turístic .

Serveis

La cartera de serveis de l’Àrea metropolitana és molt àmplia, però aquí 
només es farà una pinzellada de la informació que ens és més útil sobre la 
ciutat .

1 . Centres oficials
El Palau de la Generalitat de Catalunya és la seu del Govern Autonòmic 
de Catalunya, va néixer com a delegació permanent de les Corts Catala-
nes . L’edifici està situat a la Plaça Sant Jaume .

Existeixen vàries maneres per arribar-hi . Des de Barcelona amb la línia 
Barcelona-Vallès de FGC, estació “Pl . Catalunya” i des d’aquí a peu uns 

deu minuts, direcció Plaça Sant Jaume . Des de fora 
de Barcelona la forma més ràpida seria amb la línia 
de FGC Llobregat-Anoia, estació “Pl . Espanya”, fer 
transbord al metro L1 (línia vermella) fins a la para-
da  “Catalunya”, o bé agafar el FGC fins a l’estació 
“Magòria-La Campana” i des d’aquí l’autobús H16 fins 
a la parada “Plaça Catalunya-Portal de l’Àngel” . O per 
últim, agafar el FGC fins a l’estació “Martorell” i agafar 
un rodalies fins a la parada “Catalunya” .

Imatge 6. Parada de Bicing

Imatge 7. Palau de la Generalitat de Catalunya
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A la Plaça Sant Jaume i de cara al Palau de la Generalitat està situat 
l’Ajuntament de Barcelona o Casa de la Ciutat . 

El Palau del Parlament de Catalunya és la seu del Parlament de Catalun-
ya, una institució hereva de les antigues corts catalanes . L’edifici està situat 
al parc de la Ciutadella .

Existeixen vàries maneres per arribar-hi . Des de Barcelona amb la línia 
Barcelona-Vallès de FGC, estació “Pl . Catalunya”, fer transbord al metro L1 
(línia vermella) fins a la parada “Arc de Triomf” i des d’aquí a peu uns deu 
minuts, direcció Parc de la Ciutadella . Des de fora de Barcelona la forma més 
ràpida seria amb la línia de FGC Llobregat-Anoia, estació “Pl . Espanya”, fer 
transbord al metro L1 (línia vermella) fins a la parada “Arc de Triomf” .

2 . Comerços
La ciutat de Barcelona manté comerços històrics i curiosos on s’ofereixen 
productes d’altíssima qualitat . Aquests productes exclusius de les grans 
marques de moda es poden trobar a les grans avingudes, com ara el pas-
seig de Gràcia, la rambla de Catalunya i la part alta de l’avinguda Diagonal . 
La moda, en canvi, amb un segell més propi es troba als petits comerços 
de barris com el Born i la Ribera, el Gòtic o Gràcia . També existeixen un 
gran nombre de centres comercials, els més comuns serien els següents:

• El centre comercial Arenas es troba a la Plaça Espanya . La forma més 
ràpida per arribar-hi seria amb línia Barcelona-Vallès fins a l’estació “Pl . 
Catalunya”, fer transbord al metro L1 (línia vermella) fins a la parada “Es-
panya” . O bé la línia Llobregat-Anoia fins a l’estació “Pl . Espanya” .

• El Maremagnum es troba al moll d’Espanya . Es pot arribar amb la 
línia Barcelona-Vallès, estació “Pl . Catalunya” i fer transbord a la L3 de 
metro fins a la parada “Drassanes” o des de la línia Llobregat-Anoia, 
estació “Pl .  Espanya”, i fer el mateix transbord .

• Al centre comercial Glòries s’hi arriba amb la línia Barcelona-Vallès, 
estació “Pl . Catalunya” i fer transbord a la L1 de metro fins a la parada 
“Glòries” o des de la línia Llobregat-Anoia, estació “Pl .  Espanya”, i fer 
el mateix transbord .

Imatge 8. Palau del Parlament de Catalunya
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• El Gran Via 2 es troba a l’Hospitalet de Llobregat . La forma més ràpida 
per arribar-hi seria la línia Llobregat-Anoia fins a l’estació “Ildefons 
Cerdà”, i des d’aquí a uns 8 minuts caminant .

• El centre comercial Splau es troba a Cornellà de Llobregat . La forma 
més ràpida per arribar-hi seria la línia Llobregat-Anoia fins a l’estació 
“Cornellà-Riera”, i des d’aquí a uns 12 minuts caminant .

• El Parc Vallès es troba a Terrassa . Es pot arribar amb la línia Barcelo-
na-Vallès fins a l’estació “Vallparadís Universitat” i des d’aquí l’autobús 
7 fins a la parada “Pavelló” .



Principals centres 
turístics servits 
per FGC

2





2
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Principals centres turístics  
servits per FGC

Els deu districtes de Barcelona
Els districtes de Barcelona és l’organització territorial de la ciutat 
comtal . Actualment el municipi es divideix administrativament en deu 
districtes, aprovats l’any 1984, i al seu torn se subdivideixen en un total de 
73 barris . Els 10 districtes i 73 barris tenen denominació numèrica i també 
nominal: 1 . Ciutat Vella, 2 . Eixample, 3 . Sants-Montjuïc, 4 . Les Corts, 5 . 
Sarrià – Sant Gervasi, 6 . Gràcia, 7 . Horta -Guinardó, 8 . Nou Barris, 9 . Sant 
Andreu i 10 . Sant Martí . 

Les zones d’interès de les rodalies
Les línies de ferrocarril d’FGC no només arriben a la ciutat comtal, 
sinó que van molt més enllà i fóra de Barcelona també hi ha coses in-
teressants per descobrir . En els següents punts (c i d)  es despleguen 
tot un seguit de monuments emblemàtics i espais naturals de renom 
de les comarques de Barcelona . Les comarques a les quals farem 
referència són: el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, Anoia, el 
Bages i el Pallars Jussà .

El Baix Llobregat es troba a uns 15 minuts del centre de Barcelona i presen-
ta un entorn ideal per aprofitar el temps d’oci . Els principals llocs d’interès se-
rien: RCD Espanyol, Catalunya en Miniatura, Montserrat, els museus de Sant 
Boi, la Colònia Güell de Sant Coloma de Cervelló, el Parc Natural de Coll-
serola, el Parc Agrari del Baix Llobregat, el Pont del Diable de Martorell, els 
museus de Martorell i el Monestir de Sant Benet de Sant Fruitós del Bages . 

El Vallès Occidental té com a capitals Terrassa i Sabadell . En aquesta 
comarca s’hi troben punts d’interès com: la Universitat Autònoma, el Mones-
tir de Sant Cugat, el Museu Marilyn Monroe de Sant Cugat, el Museu de la 
Ciència i la tècnica de Terrassa, la Masia Freixa de Terrassa, els Minyons de 
Terrassa, el Castell de Cartoixa de Vallparadís i la Granja Alzina de Terrassa .

L’Anoia està situada entre la Catalunya Central i el Penedès . La seva capital 
és Igualada . Les zones d’interès que s’hi troben són: el Museu Moli Paperer 
de Capellades, el Parc prehistòric de Capellades i l’Abric Romaní, el cementiri 
d’Igualada, el Museu del Tren d’Igualada, el Museu de la Pell i el Museu Tra-
giner d’Igualada i el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Masquefa .

El Bages es troba al centre de Catalunya i la seva capital és Manresa . 
Aquí es pot descobrir Mura, la Basílica de la Seu de Manresa, el Museu de 
la Tècnica de Manresa, El Tren del Ciment de l’Alt Llobregat, el Món Sant 
Benet, els cellers del Bages i els cellers i les caves d’Artés .

El Pallars Jussà és una comarca pirinenca formada per quatre unitats geo-
gràfiques . Alguns punts d’interès turístic són la Basílica de la Mare de Déu 
de Valldeflors de Tremp i l’Embassament de Sant Antoni .
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Per últim, una altra comarca a la qual podem arribar a través de les línies 
de ferrocarril d’FGC seria La Noguera, ubicada a la província de Lleida . 
Des d’aquí es pot visitar el Tren dels Llacs .

Monuments i/o espais emblemàtics 
A través de les tres línies que ofereixen els Ferrocarrils de la Generalitat po-
dem arribar a diferents punts amb un gran interès turístic . En aquest apartat 
es troben els monuments, els espais emblemàtics, naturals o rurals més 
importants desglossats per línia . D’aquesta manera és possible fer-se una 
idea clara de com es pot arribar-hi a través de la xarxa ferroviària d’FGC . 

Sagrada Família, Barcelona
Es tracta d’una basílica catòlica, situada al districte de l’Eixample, en 
concret al barri de la Sagrada Família . El temple expiatori va començar a 
construir-se en 1882 i des del 1915, Gaudí va dedicar-se plenament a ella . 
Avui existeix encara una data de finalització prevista pel 2026, encara que 
les grues han començat a ser part del seu encant . 

Existeixen dues maneres per arribar 
a la Sagrada Família des de ferro-
carrils:

1 . Des de l’estació “Pl . Catalun-
ya”, s’hauria de fer transbord a 
la línia de metro L2 (color lila) 
i des d’aquí tres parades fins 
a la parada “Sagrada Família” . 

2 . Des de l’estació “Provença”, 
fer transbord a Diagonal, a la 
línia de metro L5 (color blau) i 
des d’aquí dues parades . 

Casa Milà – La Pedrera, Barcelona
La casa Milà, més coneguda com la Pedrera a causa del seu aspecte, és un 
altre edifici ideat per l’arquitecte Antoni Gaudí, construït entre 1906 i 1912 
a Passeig de Gràcia . L’any 1984 aquesta obra modernista va ser declarada 
Patrimoni Mundial de la UNESCO . Actualment, l’edifici no té la funció de casa 
senyorial, sinó que és la seu de la Fundació Catalunya La Pedrera . 

Imatge 1. Temple expiatori de la Sagrada Família
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La manera més ràpida per arribar a la Casa Milà des de ferrocarrils:

1 . Des de l’estació “Provença” podem arribar caminant direcció Passeig 
de Gràcia durant uns 6 minuts .    

Casa Batlló, Barcelona
La Casa Batlló situada al bell mig del Passeig de Gràcia, és un museu 
modernista d’Antoni Gaudí . L’artista català va dissenyar un edifici de vuit 
plantes ple de color i fantasia, molt original i innovador . Aquest tram de 
Passeig de Gràcia rep el nom de la mançana de la Discòrdia i està format 
pel conjunt de cinc edificis: la casa Lleó Morera, la casa Mulleras, la casa 
Bonet, la casa Amatller i la casa Batlló .   

Existeixen dues maneres per arribar a la Casa Batlló des de ferrocarrils:

1 . La manera més ràpida per arribar-hi seria des de l’estació “Provença”, 
caminant direcció Passeig de Gràcia durant uns 9 minuts .  

2 . Estació “Pl . Catalunya”, fer transbord a la línia de metro L3 (color verd) 
fins la parada “Passeig de Gràcia” .

Imatge 2. Casa Milà - La Pedrera

Imatge 3. Casa Batlló
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La Catedral de Barcelona
La Catedral gòtica de Barcelo-
na està situada al barri gòtic . 
L’edifici està format pel temple 
i el claustre i tota la catedral 
està dedicada a la Santa Creu, 
la seva advocació principal i 
a Santa Eulàlia, patrona de 
Barcelona . 

La manera més ràpida per arribar a la Catedral de Barcelona des de ferro-
carrils:

1 . Des de l’estació “Pl . Catalunya” podem arribar caminant direcció Pla 
de la Seu durant uns 9 minuts .    

Port Olímpic
El Port Olímpic és el port esportiu situat a la Vila Olímpica, entre la platja de 
la Barceloneta i Nova Icària . El Port va ser construït amb els jocs Olímpics de 
Barcelona de l’any 1992 i compta amb 740 amarradors i 85 estsabliments . 

La manera més ràpida per arribar al Port Olímpic des de ferrocarrils:

1 . Des de l’estació “Pl . Catalunya”, fer transbord a la línia L4 de metro des 
de “Passeig de Gràcia” fins a la parada “Ciutadella-Vila Olímpica” . Des 
d’aquí caminant direcció Port Olímpic uns 16 minuts .    

La Torre Glòries, Barcelona
La Torre Glòries, antiga 
Torre Agbar, està situada 
a la Plaça de les Glòries . 
És un edifici de 144 metres 
d’alçada en forma de cilindre 
que apunta al cel . La façana 
exterior té diferents colors: 
vermell, blau i blanc, que a la 
nit s’il·luminen . 

Imatge 4. La Catedral de Barcelona

Imatge 6. La Torre Glòries

Imatge 5. Port Olímpic
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La manera més ràpida per arribar a la Torre Glòries des de ferrocarrils:

1 . Des de l’estació “Pl . Catalunya”, fer transbord a la línia L1 de metro fins 
a la parada “Glòries” . 

El temple del Sagrat Cor, Barcelona
El temple Expiatori del Sagrat Cor de Je-
sús és una església situada al punt més 
alt de la ciutat de Barcelona, exactament 
a la muntanya del Tibidabo . El temple és 
un edifici monumental amb arquitectura 
d’estil neobizantina combinada amb ele-
ments neogòtics i classicistes, coronat 
per una estàtua de bronze del Sagrat 
Cor . Avui, aquesta obra religiosa està 
inscrita com a Bé cultural d’interès local .

Parc d’atraccions Tibidabo
El parc d’atraccions Tibidabo és el més 
antic d’Espanya i es troba just davant 
del temple del Sagrat Cor, acompanyant 
la Serra de Collserola . Aquest parc va 
ser inaugurat l’any 1901 . Avui encara 
es conserven en funcionament algu-
nes de les atraccions, com els primers 
miralls còncaus-convexos d’Espanya, el 
ferrocarril aeri, l’Atalaya, l’avió i el museu 
d’autòmats . 

Existeixen dues maneres per arribar tant al Temple del Sagrat Cor com al 
Parc d’atraccions Tibidabo des de ferrocarrils:

1 . La línia L7 fins a l’última estació  “Av .Tibidabo” . Des d’aquí s’hauria de 
fer transbord per agafar el Tramvia Blau o l’autobús 196 fins al funicu-
lar del Tibidabo . 

2 . Línia S1 o S2 fins al “Peu del funicular”, fer transbord per agafar el 
Funicular de Vallvidrera fins a l’última estació “Vallvidrera superior”, i 
després agafar l’autobús 111 . 

Park Güell, Barcelona
El park Güell és una de les principals obres de 
Gaudí . Actualment, es tracta d’un parc públic 
amb jardins i elements arquitectònics que 
converteixen el parc en un recinte monumental . 
Els espais més emblemàtics del parc són la 
porta principal i els pavellons de la portaria, 
l’escalinata del drac, la Sala Hipòstila, el Teatre 
Grec o Plaça de la Natura, el Pòrtic de la Buga-
dera, els Jardins d’Àustria, els carrers, camins i 
els viaductes . 

Imatge 7. Temple del Sagrat Cor

Imatge 8. Tibidabo

Imatge 9. L’escalinata del drac del Park Güell
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Existeixen diverses maneres per arribar al Park Güell des de ferrocarrils:

1 . Des de l’estació de “Gràcia”, hi ha diferents línies d’autobús que arri-
ben al parc; com la 24, la 87 o la D40 .

2 . Línia L7 fins a l’estació  “Av . Tibidabo”, des d’aquí agafar l’autobús 92 
fins a la parada “Parc Güell” . 

Torre de Collserola, Barcelona
La idea de construir aques-
ta torre sorgeix arran de 
les autoritats municipals de 
Barcelona, que volien dotar la 
ciutat d’un gran complex de 
telecomunicacions . La Torre 
de Collserola és considerada 
la principal torre de teleco-
municacions de Catalunya 
i està ubicada a la Serra de 
Collserola (Barcelona) . Aquesta 
infraestructura no només aglu-
tina tots els serveis de telecomunicacions dispersos per la ciutat, sinó que 
ha esdevingut una icona de Barcelona . 

La millor manera per arribar a la Torre de Collserola des de ferrocarrils:

1 . Línies S1 i S2 fins a l’estació “Peu del Funicular”, fer transbord per agafar el 
Funicular de Vallvidrera fins a l’estació “Vallvidrera Superior” . A partir d’aquí 
s’hi pot anar o bé caminant uns 19 minuts, o bé agafant l’autobús 111 .

CosmoCaixa, Barcelona
El CosmoCaixa és l’actual museu de la ciència de Barcelona, que pertany 
a l’Obra Social de La Caixa . El museu s’erigeix en un antic asil dissenyat 

per l’arquitecte Josep 
Domènech i Estapà, 
que més endavant, 
en concret l’any 1979, 
la fundació La Caixa 
el va convertir en el 
primer Museu de la 
Ciència interactiu 
d’Espanya . Aquesta 
remodelació i amplia-
ció l’ha fet un lloc im-
millorable amb més de 
nou pisos dedicats a la 
divulgació científica .

La manera més ràpida per arribar al Cosmocaixa de Barcelona des de 
ferrocarrils:

1 . Línia L7, estació “Av . Tibidabo” . Des d’aquí podem arribar caminant 
direcció Cosmocaixa durant uns 12 minuts .    

Imatge 10. La torre de Collserola

Imatge 11. Rellotge de sol del Cosmocaixa
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Parc Natural de Collserola
El Parc Natural de Collserola és el parc central de la metròpoli, el pulmó de 
la ciutat de Barcelona, situat a la serra de Collserola .  

Existeix una manera per arribar al Parc Natural de Collserola des de 
ferrocarrils:

1 . Línia S1 i S2, estació “Baixador de Vallvidrera”, “Les Planes” o bé des 
de qualsevol línia fins a l’estació “La Floresta” .

Monestir de Sant Cugat
El monestir de Sant Cugat és una 
antiga abadia benedictina amb origen 
al segle XI, situada a Sant Cugat 
del Vallès . El més destacat de tot el 
monestir és el seu claustre magnífic, 
construït al segle XII, amb l’afegit del 
segon pis i l’atri d’entrada al segle 
XVI . El conjunt arquitectònic del Reial 
Monestir està format per l’església 
que té adossat el campanar, el claus-
tre i les altres construccions annexes . 
Al davant de l’església trobem el 
Palau Abacial i una part de l’antiga  
muralla de la ciutat .

La manera més ràpida per arribar al Monestir de Sant Cugat des de 
ferrocarrils:

1 . Direcció Sabadell, estació “Sant Cugat” . Des d’aquí podem arribar 
caminant durant uns 14 minuts .    

Museu Marilyn Monroe, Sant Cugat
El museu de la Marilyn 
Monroe és l’únic a Europa i 
es troba a l’edifici Cal Garrer . 
Aquesta exposició pertany a 
l’arxiu personal de Frederic 
Cabanes, que després de 35 
anys ha aconseguit recopilar 
objectes i documents sobre 
Marilyn Monroe . A través 
d’aquesta col·lecció es fa un 
repàs a la trajectòria d’aquesta 
actriu nord-americana .

La manera més ràpida per arribar al Museu de la Marilyn Monroe des de 
ferrocarrils:

1 . Direcció Sabadell, estació “Sant Cugat” . Des d’aquí podem arribar 
caminant durant uns 12 minuts .    

Imatge 12. Monestir de Sant Cugat

Imatge 13. Museu Marilyn Monroe
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Universitat Autònoma, Bellatera
La UAB és una universitat pública 
d’Espanya fundada l’any 1968 . Aques-
ta universitat va ser creada als afores 
de la ciutat de Barcelona per evitar el 
problema de la massificació a les aules 
universitàries . La ubicació de la univer-
sitat i el campus era estratègica per a 
l’època . Avui dia és una de les univer-
sitats capdavanteres dins el panorama 
universitari espanyol i també ocupa una 
bona posició a escala mundial .

Existeix una manera per arribar a la 
Universitat Autònoma de Barcelona des 
de ferrocarrils de forma directa:

1 . Línia S2 i S6 fins a l’estació “Universitat Autònoma” .

Museu del gas de Sabadell
El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa està situat a l’edifici 
modernista La Energia . El museu proposa un recorregut per l’evolució de 
les indústries del gas i l’electricitat al llarg dels segles XIX i XX i convida a 
la seva reflexió sobre el passat, el present i el futur de l’energia . 

Existeix una manera per arribar al Museu del Gas des de ferrocarrils de 
forma directa:

1 . Línia S2 fins a l’estació “Sabadell Plaça Major”, a partir d’aquí uns 3 
minuts a peu .

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Sabadell
L’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont és una institució científica de 
Sabadell, fundada l’any 1969 per Miquel Crusafont, un prestigiós paleon-
tòleg de Sabadell . Aquesta fundació va esdevenir al 2006 l’actual ICP 
Miquel Crusafont creada per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona . La institució està especialitzada en la recerca sobre 
vertebrats i humans fòssils a Catalunya .

Imatge 14. Les quatre torres de la UAB

Imatge 15. Triceratop de l’Institut català de Paleontologia
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Existeix una manera per arribar al ICP Miquel Crusafont  des de ferrocarrils 
de forma directa:

1 . Línia S2 fins a l’estació “Sabadell Plaça Major”, a partir d’aquí uns 4 
minuts a peu .

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Terrassa
El Museu de la ciència i de la tècnica, més conegut com a 
mNACTEC, es va crear a l’any 1990 arran d’una reivindica-
ció històrica per crear un museu d’aquesta temàtica a Ca-
talunya . Aquest museu es troba a Terrassa, situat a l’antiga 
fàbrica tèxtil Aymerich, Amat i Jover de la Rambla d’Ègara, i 
representa la major obra arquitectònica industrial modernis-
ta del país . 

Existeix un bitllet combinat a FGC per descobrir l’essència 
de Terrassa amb una visita no només al Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya sinó també  a la Seu 
d’Ègara, un conjunt arquitectònic i monumental de tres 
esglésies . 

Existeix una manera per arribar al Museu de la Ciència i de la Tècnica  
de Catalunya des de ferrocarrils:

1 . Línia S1 fins a l’estació “Terrassa-Rambla” . A partir d’aquí es pot arri-
bar a peu durant 8 minuts, direcció Rambla Ègara .

El tren de Sarrià
El tren que circula entre Barcelona 
i Sarrià ja fa més de 150 anys que 
està en funcionament . Existeix una 
visita guiada que permet descobrir 
la història de la línia de metro més 
antiga de Barcelona i reviure-la 
d’alguna manera . Aquesta visita es 
complementa amb dos espais que 
normalment estan tancats al públic: 
l’Espai de la llum, que és part de 
l’antic centre comercial subterrani i 
el Centre de Documentació i Expo-

sició Albert Vilalta, que recull i documenta bona part de la història del Tren 
de Sarrià i les altres línies d’FGC . 

Masia Freixa de Terrassa
La masia Freixa és un edifici modernista situat a Terrassa, concretament al 
Parc de Sant Jordi . La masia era l’antiga fàbrica de Josep Freixa construï-
da al 1896, però va ser reformada al 1907 per Lluís Muncunill per convertir-
la en una residència familiar . 

Existeix una manera per arribar a la Masia Freixa des de ferrocarrils:

1 .  Línia S1 fins a l’estació “Terrassa-Ramba” . A partir d’aquí uns 7 minuts 
a peu .

Imatge 16. Museu de la ciència i de la tècnica

Imatge 17. El tren de Sarrià

Imatge 18. Masia Freixa 
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Minyons de Terrassa Experience
Els minyons de Terrasa són una de les colles castelleres capdavanteres de 
Catalunya . El seu local d’assaig és la Casa Jacint Bosch (1912), un edifici 
modernista de Terrassa . Existeix una visita guiada fins a la seu dels Min-
yons per conèixer, en primera persona, la metodologia de treball d’una colla 
castellera i el funcionament d’aquesta activitat tradicional . A més, inclou 
una demostració castellera i un tast gastronòmic de productes locals .

Existeix una manera per arribar a la Casa Jacint Bosch des de ferrocarrils:

1 .  Estació “Vallparadís-Universitat” i uns deu minuts caminant aproxima-
dament .  

Medieval Vallparadís, Terrassa
Existeix una visita guiada a Terrassa per conèixer el Castell Cartoixa de 
Vallparadís i la Seu d’Ègara . El castell de Vallparadís és una antiga edifi-
cació situada a Terrassa, però conserva poques restes de l’original . Com a 
museu va ser inaugurat el 1959 i presenta una exposició de peces arqueo-
lògiques i artístiques de la ciutat . La Seu d’Ègara es troba a pocs metres 
d’aquest Castell i és un conjunt monumental de tres esglésies . En ell es 
presenten dos retaules gòtics i mostres de l’art renaixentista i barroc .

Existeix una manera per arribar al Castell de Vallparadís des de ferrocarrils:

1 . Estació “Vallparadís-Universitat” .

Granja Escola Alzina, Terrassa
La Granja Escola l’Alzina es troba a Can Carbonell, entre Terrassa 
i Matadepera . A la Granja escola ofereixen activitats diàries per a 
escoles o per a famílies els caps de setmana . Totes aquestes sortides 
són en un entorn rural, amb itineraris pensats perquè els nens tinguin 
una experiència vivencial a l’hort, al bosc o amb tots els animals de la 
granja . 

Existeix una manera per arribar a la Granja escola Alzina des de ferrocarrils:

1 . Des de l’estació “Terrassa-Rambla” s’hauria de fer transbord amb un 
bitllet combinat de FGC + Autobús fins a la Granja Escola l’Alzina .

Parc de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, Terrassa
El Parc de Sant Llorenç de Munt es troba al nord de Terrassa . Per aquest 
massís es poden arribar a fer més de tretze rutes diferents amb una longi-
tud i dificultat diverses, per poder gaudir de l’entorn i del patrimoni construït .

Existeix una manera per arribar al Parc de Sant Llorenç de Munt i l’ Obac 
des de ferrocarrils:

1 . Des de l’estació “Terrassa-Rambla”, agafar l’autobús MBA Matadepera 
fins a la parada “Matadepera-Pl . de l’Hoquei” .

Imatge 19. Castell Cartoixa de Vallparadís

Imatge 20. Granja escola Alzina 
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Castell de Montjuïc, Barcelona
El Castell de Montjuïc està situat a la part més alta de la muntanya 
de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona . La primera construcció al cim 
no va ser fins a l’any 1073, que va ser ocupada per la primera torre 
de vigia destinada a alertar de l’arribada de naus hostils a la ciutat . 
Més endavant es va ordenar emmurallar la torre de vigia a causa 
de la Guerra del Segadors, però finalment la fortalesa va ser presa 
pels partidaris dels reis Borbons l’any 1714 . El castell va acabar 
sent una instal·lació de l’exèrcit espanyol, i no va ser fins a l’any 
2007 quan va tornar a ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona .    

Existeix una manera per arribar al Castell de Montjuic des de ferrocarrils:

1 . Estació “Pl . Espanya”, a partir d’aquí s’agafa l’autobús 55 o 150 .

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
El Museu Nacional d’Art de Catalunya conegut per les seves sigles MNAC 
està situat al Parc Nacional de Montjuïc . És un museu d’art que agrupa 
totes les arts amb una de les millors col·leccions d’art romànic del món i un 
altre col·lecció del modernisme . 

Existeix una manera per arribar al Museu Nacional d’Art des de ferrocarrils:

1 . Estació “Pl . Espanya” i a partir d’aquí caminant .

Teatre Grec de Montjuïc, Barcelona
El teatre Grec és un teatre a l’aire lliure situat a la muntan-
ya de Montjuïc . Avui el teatre constitueix l’escenari central 
del Grec Festival de Barcelona, un festival de música, 
teatre i dansa .

Existeix una manera per arribar al Teatre Grec des de ferrocarrils:

1 . Estació “Pl . Espanya” i a partir d’aquí uns 17 minuts caminant .

Línia Llobregat - Anoia 

Imatge 21. Castell de Montjuic

Imatge 22. Teatre Grec
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Estadi Olímpic de Barcelona
L’estadi Olímpic Lluís Companys és 
un recinte esportiu situat a la mun-
tanya de Montjuïc . Va ser la seu 
de les cerimònies d’inauguració i 
cloenda dels XXV Jocs Olímpics 
l’any 1992 . Avui l’estadi rep qualse-
vol tipus d’esdeveniment . 

Existeixen dues manera per arribar a l’Estadi Olímpic des de ferrocarrils:

1 . Estació “Pl . Espanya” i a partir d’aquí uns 22 minuts caminant, o bé aga-
far l’autobús 150 o 13 fins a la parada “Av . de l’estadi - Estadi Olímpic” .

Fundació Miró de Barcelona 
La Fundació Joan Miró és un espai de difusió de l’obra del pintor Joan Miró 
i de les obres més contemporànies . A l’edifici no només s’ofereixen expo-
sicions, sinó que també s’organitzen activitats acadèmiques i projectes en 
col·laboració amb altres institucions i entitats del país . 

Existeix una manera per arribar a la Fundació Joan Miró des de ferrocarrils:

1 . Estació “Pl . Espanya” i a partir d’aquí uns 22 minuts caminant .

Museu d’història de l’Hospitalet de Llobregat
El Museu d’història és una masia construïda per la família Llunell, que més 
endavant va ser propietat dels Molinès i finalment de la família Espanya . 
l’any 1972  es va inaugurar com a  museu local, gràcies a això tothom pot 
conèixer els orígens de la ciutat . 

Existeix una manera per arribar al Museu d’Història des de ferrocarrils:

2 . Estació “Hospitalet - Av .Carrilet” i a partir d’aquí uns nou minuts cami-
nant aproximadament .  

Estadi del RCD Espanyol
El Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona és un club creat per 
estudiants universitaris catalans, en concret, Ángel Rodríguez, que és 
el seu fundador i primer president . L’estadi del RCD Espanyol Cornellà-
El Prat fou inaugurat oficialment l’any 2009 . Aquest nou recinte esportiu 
està format per dues zones; les graderies i l’anell que les envolta amb 
una capacitat de 40 .000 espectadors, 27 bars, 24 cabines per a ràdio i 
pàrquings . 

Existeix una manera per arribar a l’estadi RCD Espanyol des de ferrocarrils:

1 . Estació “Cornellà-Riera” i uns vuit minuts caminant aproximadament . 

Parc Agrari del Baix Llobregat
El parc Agrari del Baix Llobregat és una de les zones més antigues i fèrtils 
del país . Existeix un itinerari circular per conèixer l’activitat agrària i el Cen-
tre d’Informació i Gestió del Parc Agrari . 

Imatge 23. Pista de l’Estadi Olímpic

Imatge 24. Fundació Joan Miró

Imatge 25. Panoràmica de l’estadi RCD Espanyol
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Existeixen una manera per arribar al Parc Agrari del Baix Llobregat des de 
ferrocarrils:

1 . Des de l’estació “Cornellà-Riera” es pot arribar caminant uns 24 minuts .

Museu de Sant Boi de Llobregat
Existeix un bitllet combinat des de FGC per poder accedir a tres mu-
seus ubicats a Sant Boi de Llobregat: les Termes Romanes, al Museu 
de Can Barraquer i a la Torre Benviure . Les termes romanes de Sant 
Boi són els banys d’ús privat que pertanyien a una vil·la romana del 
Baix Imperi . Aquestes termes construïdes entre finals del segle II i III 
són les més bon conservades de Catalunya . El museu de Can Barra-
quer és la seu central del museu de Sant Boi . L’exposició sintetitza la 
història local des del període ibèric fins a l’actualitat . Per últim, la Torre 
de Benviure, una torre de defensa medieval construïda al segle X per 
defensar Barcelona . 

Existeix una manera per arribar a les Termes Romanes de Sant Boi des de 
ferrocarrils:

1 .  Estació “Sant Boi” i des d’aquí uns 12 minuts caminant aproximadament . 

Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló
El conjunt històric de la colònia Güell es va iniciar l’any 1890 
a càrrec de l’empresari Eusebi Güell . Tot el conjunt era una 
petita colònia obrera situada a Santa Coloma de Cervelló, 
plantejada per fugir de tots els conflictes socials . D’aquesta 
manera, Eusebi Güell volia aconseguir un nucli urbà amb 
millores socials per als treballadors i dotar-lo d’equipaments 
nous culturals i religiosos seguint el corrent modernista . Al 
segle XX i XXI va començar la rehabilitació dels edificis més 
rellevants i va ser declarat Bé d’interès Cultural-Conjunt 
Històric . 

Existeixen vàries línies per arribar de forma directa a la colònia Güell des 
de ferrocarrils:

1 . Línia S3, S9, S8 i S4 estació  “Colònia Güell” .

Catalunya en miniatura, Sant Vicenç dels Horts
Catalunya en miniatura com el seu nom indica és un parc de repro-
duccions en miniatura ubicat a Torrelles de Llobregat . Catalunya en 
Miniatura és una empresa fundada al 1983 per la família Ercilla per 
promoure el mateix parc temàtic . Aquest mateix any es va inaugurar 
el parc en miniatura amb les maquetes de tots els llocs més repre-
sentatius de les terres catalanes . Més endavant, l’any 2008 es van 
incorporar al parc quatre circuits d’aventura amb diferents nivells de 
dificultat .

Imatge 26. Termes romanes de Sant Boi de Llobregat

Imatge 27. La cripta de la Colònia Güell

Imatge 28. Catalunya en miniatura
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Existeix una manera per arribar al recinte de Catalunya en miniatura des de 
ferrocarrils:

1 . Amb un bitllet combinat des de l’estació “Sant Vicenç dels Horts”, surt 
el bus fins a Torrelles de Llobregat .

El pont del diable de Martorell
El Pont del Diable es troba sobre el riu Llobregat, entre els municipis de 
Martorell i Castellbisbal, de manera que uneix dues comarques; el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat . És un pont d’origen romà del qual es con-
serven només els fonaments i l’arc triomfal, la resta del pont va ser refet al 
segle XIII com a pont gòtic . Al segle XX va patir una altra reforma per culpa 
de la destrucció de l’arc central durant la retirada de l’Exèrcit republicà 
durant la Guerra Civil .  

Existeixen vàries línies per arribar al Pont del Diable de Martorell des de 
ferrocarrils:

1 . Línia S8, R6, S4 o R5 fins a l’estació “Martorell-Vila” .  

Museus Martorell
Existeix una visita guiada des de FGC a dos museus de Martorell: el Museu 
de l’Enrajolada i el Museu Municipal Vicenç Ros de Martorell . El Museu de 
l’Enrajolada està situat al centre de Martorell i és un dels més antics de Ca-
talunya . El museu ofereix  una exposició permanent de rajoles, ceràmiques, 
elements arquitectònics i escultòrics d’antigues edificacions i pintures . El 
Museu Municipal Vicenç Ros està ubicat a l’antic convent dels Caputxins, 
ofereix un fons de ceràmica, elements arquitectònics de diverses procedèn-
cies, pintures i escultures . 

Existeixen vàries línies per arribar als museus de Martorell des de ferrocarrils:

1 . Línia S8, R6, S4 o R5 fins a l’estació “Martorell-Enllaç” .  

Montserrat
Montserrat és una de les muntanyes més importants i significatives de 
Catalunya, situada a 30 km del centre de Barcelona . Aquesta muntanya 
està molt marcada per l’espiritualitat, perquè segons la llegenda es va 
aparèixer la imatge de la Verge en el que avui dia és la Santa Cova . A la 
muntanya se situa el santuari i monestir benedictí de Montserrat dedicat 
a la Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment com “La More-
neta” pel seu color . A més del monestir, hi ha un Centre de Coordinació 
Pastoral encarregat de l’acolliment dels peregrins i visitants i una escola-
nia, que està al servei del santuari, considerada una de les més antigues 
d’Europa .

Existeixen dues línies per arribar a Montserrat des de ferrocarrils:

1 . Línia R5 i R50 fins a l’estació “Monistrol de Montserrat” . A partir 
d’aquí agafar el cremallera de Montserrat fins a l’última parada 
“Montserrat” .

Imatge 29. El pont del diable

Imatge 30. Pati de l’Enrajolada

Imatge 31. Montserrat
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Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Masquefa
El CRARC es un centre de rehabilitació d’amfibis i rèptils creat l’any 1992 
amb la finalitat de retornar-los al seu hàbitat natural . Aquest és l’únic centre 
de l’Estat que es dediqui a la recuperació de la fauna salvatge

Existeixen dues línies per arribar al CRARC des de ferrocarrils:

1 . Línia R6 i R60 fins a l’estació “Masquefa” . A partir d’aquí es pot arri-
bar caminant uns 10 minuts .

Museu Molí Paperer de Capellades
El Museu és un antic molí paperer del segle XVIII, anomenat “Molí de la 
Vila”, situat a la població de Capellades . Just al costat de l’edifici s’hi troba 
La Bassa, el seu cabal d’aigua era utilitzat com a energia per al funciona-
ment dels molins . 

Existeixen dues línies per arribar al Museu Molí Paperer de Capellades des 
de ferrocarrils:

1 . Línia R6 i R60 fins a l’estació “Capellades” . A partir d’aquí s’hauria de 
fer transbord amb un bitllet combinat de FGC + Autobús fins al museu .

NEAN-Parc Prehistòric de Capellades i Abric Romaní 
Existeix una ruta fins a Capellades amb gran valor geològic, paisatgístic i 
arqueològic . Aquesta visita recorre el NEAN-Parc Prehistòric de Capella-
des, per  poder conèixer i fer-se una idea de la prehistòria del país i a l’Abric 
Romaní per veure el conjunt d’assentaments neandertals .

Existeixen dues línies per arribar a l’abric romaní des de ferrocarrils:

1 . Línia R6 i R60 fins a l’estació “Capellades” . A partir d’aquí s’hauria 
de fer transbord amb un bitllet combinat de FGC + Autobús fins al 
museu .

Castell de Claramunt
El castell és un castell medieval d’estil romànic del segle X, situat dalt d’un 
turó de 461 metres . El castell forma part de la ruta dels castells de Fron-
tera, en aquest en concret podem trobar dos recintes de muralles esglao-
nats, l’església de Santa Maria d’estil romànic, quatre torres als angles i la 
gran sala gòtica .

Imatge 32. Molí paperer

Imatge 33. Castell de Claramunt 
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Existeixen dues línies per arribar al Castell de Claramunt des de ferrocarrils:

1 . Línia R6 i R60 fins a l’estació “La Pobla de Claramunt” . A partir d’aquí 
hi ha una ruta a peu d’uns 40 minuts fins al castell .

Cementiri Nou d’Igualada
El Cementiri Nou d’Igualada és obra de l’arquitecte català de renom inter-
nacional Enric Miralles, en el qual hi és enterrat . Aquest cementiri va ser 
edificat entre 1985 i 1994 i guardonada amb el premi FAD d’arquitectura, 
gràcies a la seva concepció tan allunyada d’un cementiri tradicional . 

Existeixen dues línies per arribar al cementiri Nou des de ferrocarrils:

1 . Línia R6 i R60 fins a l’estació “Igualada” . A partir d’aquí es pot arribar 
amb un bitllet combinat de FGC+autobús o caminant uns 30 minuts .

Museu del tren d’Igualada
El museu del tren miniatura neix 
del somni d’Antoni Rabell al veure 
la primera maqueta de tren, de 
manera que quaranta anys després 
va fer realitat el seu somni creant 
la seva pròpia maqueta . Així que a 
partir de la seva col·lecció de trens 
sorgeix el museu .  

Existeixen dues línies per arribar al Museu del Tren des de ferrocarrils:

1 . Línia R6 i R60 fins a l’estació “Igualada” . A partir d’aquí es pot 
arribar amb un bitllet combinat de FGC+autobús Masats fins al 
museu .

Museu de la pell + Museu del Traginer d’Igualada
A través de FGC existeix un bitllet combinat per fer una ruta turística 
per dos museus d’Igualada: el Museu de la Pell i el Museu del Traginer, 
d’aquesta manera el visitant es pot fer una idea de la història econò-
mica d’Igualada i la comarca de l’Anoia . El Museu de la Pell presenta 
una visió general de l’ús de la pell en diferents cultures i el Museu del 
Traginer explica l’evolució del transport tant de mercaderies com de 
persones

Existeix una manera per arribar al recinte de Museus d’ Igualada des de 
ferrocarrils:

1 . Línia R6 i R60 fins a l’estació “Igualada” . A partir d’aquí es pot arribar 
amb un bitllet combinat de FGC + Autobús fins als museus .

Imatge 34. Museu del Tren
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Basílica de Santa Maria de l’Aurora, Manresa
La basílica de Santa Maria de l’Aurora és un edifici gòtic, més conegut com a 
La Seu . L’església és de l’època preromànica, però les tropes musulmanes la 
van destruir, no va ser fins a l’any 1000 quan va començar la seva reconstruc-
ció . Durant l’època gòtica es va construir La Seu al lloc de l’antiga església, 
perquè aquesta ja s’havia quedat petita a causa del creixement de la ciutat . 

Existeixen dues línies per arribar a la Basílica de Santa Maria de l’Aurora 
des de ferrocarrils:

1 . Línia R5 i R50 fins a l’estació “Manresa Viladordis” . A partir d’aquí a 
peu uns 9 minuts . 

Mura
Mura és un municipi de la comarca del Bages amb un nucli rural espec-
tacular . Existeix una ruta turística per descobrir tot aquest indret a través 
de les visites a la casa-museu del Molí del Mig, l’església de Sant Martí, 
el Centre d’Informació o la gran tina, fins a arribar a Cal Carter o a l’Hostal 
de Mura, establiments on es poden trobar els principals plats de la gastro-
nomia local .  

Existeixen dues línies per arribar a Mura des de ferrocarrils:

1 .  Línia R5 i R50 fins a l’estació “Manresa Alta” . A partir d’aquí el des-
plaçament fins a Mura es fa en un vehicle .  

Museu de la tècnica de Manresa
El museu de la tècnica es troba al 
monumental edifici dels Dipòsits 
Vells, que emmagatzemaven 12 
milions de litres de capacitat, 2400 
metres quadrats de superfície . El 
Museu acull dues exposicions per-
manents que expliquen la història 
econòmica de Manresa . 

Imatge 35. Basílica de la Seu

Imatge 35. Museu de la tècnica de Manresa
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Existeixen dues línies per arribar a Museu de la tècnica des de ferrocarrils:

1 . Línia R5 i R50 fins a l’estació “Manresa Alta” . A partir d’aquí a peu uns 
4 minuts .    

Enotren - Els cellers del Bages
Existeix una ruta guiada a través de FGC per visitar dos cellers de la D .O . 
Pla de Bages . Actualment hi ha 14 cellers adscrits a la D .O . Pla de Bages 
i segons la disponibilitat de cada celler es visitaran uns o altres . Aquests 
cellers són majoritàriament explotacions familiars amb vinya pròpia, gràcies 
a aquesta personalització de la vinya els vins són de més qualitat .

Existeixen dues línies per arribar als cellers del Bages des de ferrocarrils:

1 . Línia R5 i R50 fins a l’estació “Manresa Alta” . A partir d’aquí el des-
plaçament fins als cellers es fa en un vehicle . 

Cellers i caves Artés
Existeix una ruta des de Ferrocarrils 
per arribar a Artés, un poble dedicat a 
la vinya i el vi . El recorregut consisteix 
en una visita guiada al Celler Solergi-
bert o a les Caves Gibert, la visita i el 
dinar al Celler corporatiu d’Artés .

Existeixen dues línies per arribar a 
Artés des de ferrocarrils:

1 . Línia R5 i R50 fins a l’estació “Manresa Alta” . A partir d’aquí hi haurà 
un desplaçament fins a Artés . 

Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages
Món Sant Benet és un projecte 
cultural, turístic i de lleure situat al 
terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages . El monestir benedictí 
és un dels conjunts monàstics de 
l’Edat Mitjana més ben conservats 
de Catalunya . L’any 2000 l’espai 
el va adquirir la Caixa Manresa, 
qui va obrir un projecte de res-
tauració que va finalitzar el 2007 . 
Actualment el monestir pertany a la 
Fundació Catalunya-La Pedrera .

Existeixen dues línies per arribar al Monestir de Sant Benet des de ferrocarrils:

1 . Línia R5 i R50 fins a l’estació“Manresa Baixador” . A partir d’aquí es pot 
arribar amb un bitllet combinat de FGC+autobús fins a Sant Fruitós de 
Bages o fins a Navarcles .

Imatge 38. Monestir de Sant Benet

Imatge 36. Celler i caves Artés
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El tren del Ciment 
El tren del Ciment és un ferrocarril turístic 
de l’Alt Llobregat . Aquest tren es va cons-
truir únicament per transportar el ciment 
d’una antiga fàbrica fins a Guardiola de 
Berguedà, a partir d’aquí s’enllaçava 
amb els ferrocarrils catalans . Els primers 
anys, el servei del tren era exclusiu per 
a la fàbrica, ara és un tren turístic amb 
un trajecte que dura uns 20 minuts i para 
a quatre estacions: La Pobla de Lillet, la 
Pobla Centre, Jardins Artigas i al Museu del Ciment- Castellar de n’Hug .

Existeixen dues línies per arribar al tren del Ciment des de ferrocarrils:

1 . Línia R5 i R50 fins a l’estació “Manresa Alta” . A partir d’aquí el des-
plaçament fins al tren del Ciment es pot fer amb autobús .  

Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors, Tremp
La basílica de la Mare de Déu de Vall-
deflors està situada al centre històric 
de Tremp (Pallars Jussà) . La història 
d’aquesta església d’origen romànic 
està molt unida a la història de Tremp, 
perquè gràcies a les donacions per a la 
reconstrucció del temple va fer créixer 
la ciutat .  

Existeix una manera per arribar de forma directa a la Basílica de la Mare de 
Déu de Valldeflors des de ferrocarrils:

1 . Línia RL2, estació “Tremp”, a partir d’aquí uns 5 minuts caminant direc-
ció a la Placeta de l’Església .

Tren dels Llacs
Aquest servei de tren recorre la línia ferroviària històrica de Lleida-La Pobla 
de Segur, inaugurada a l’any 1924 . Aquesta via transcorre pel riu Segre des 
de Lleida fins a Balaguer, continua un recorregut per les comarques del Se-
grià, la Noguera y el Pallars Jussà . La ruta es fa amb les locomotores dièsel 
10817 i 10820, que arrosseguen 4 vagons d’època . 

Existeix una manera per arribar de forma directa al Tren dels Llacs des de 
ferrocarrils:

1 . Línia RL2, estació “Balaguer” .

Imatge 37. El tren del Ciment

Línia Lleida - La pobla de Segur

Imatge 38. Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors

Imatge 39. El tren dels llacs
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Embassament de Sant Antoni
L’embassament de Sant Antoni va ser construït entre els anys 1913 i 1916 
i s’estén al llarg d’uns 11 km aproximadament, ocupant cinc municipis de 
la comarca del Pallars Jussà: Talarn, Salàs de Pallars, La Conca de Dalt, 
Isona i la Conca Dellà i la Pobla de Segur . El pantà està considerat com la 
superfície d’aigua dolça en profunditat més gran de tot Catalunya amb una 
alçada de 86 m . El nom de l’embassament prové de l’antiga ermita de Sant 
Antoni de Susterris, que després de la construcció va quedar submergida 
sota les aigües, encara que quan el nivell de l’aigua està molt baix es pot 
veure el campanar . 

Existeix una manera per arribar de forma directa a l’embassament de Sant 
Antoni des de ferrocarrils:

1 . Línia RL2, estació “Salàs de Pallars” .

Imatge 40. Pantà de Sant Antoni
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3
Oferta lúdica 
El mar, la muntanya i la ciutat no només ofereixen indrets per conèixer tot 
el patrimoni històric, cultural o natural, sinó que a més a més et permeten 
gaudir de tota mena d’oci . L’àrea metropolitana té una carta molt àm-
plia per al turisme d’oci . Tota la costa ofereix la possibilitat de practicar 
esports nàutics, com per exemple vela, surf, katesurf, windsurf, submarinis-
me o voleibol de platja, en canvi a l’interior o a la muntanya es pot practicar 
el senderisme, el running, el cicloturisme,  el futbol, el tenis, el ràfting, 
l’escalada o practicar l’esquí i raquetes de neu a l’hivern . 

A continuació es proposen un seguit d’esports que es poden practicar per Bar-
celona o per les rodalies, als quals es poden accedir a través de ferrocarrils . 

Esports

Línia Barcelona-Vallès

Parc de Collserola
El Parc de Collserola ens ofereix una gran quantitat d’itineraris per fer 
senderisme o cicloturisme . Totes les rutes proposades són una activitat 
perfecta per conèixer alhora l’entorn, la història i la cultura . 

Des de l’estació de “Baixador de Vallvidrera” es poden començar infinites 
rutes, alguns exemples podrien ser: la travessa de l’Obaga de Collserola, 
que són uns 12 km i arriba fins a Sant Cugat del Vallès; la passejada pel 
camí de Fondal que arriba fins a Vil·la Joana; la ruta fins al pantà de Vallvi-
drera o l’itinerari de la Budellera fins al Tibidabo . 

Dins dels límits del Parc de Collserola també hi ha altres itineraris, als quals 
s’hi arriba des de diferents llocs:

Orientació a Collserola 
Existeix una activitat lúdic-formativa guiada al Parc de Collserola per 
descobrir no només el parc, sinó per tenir una noció bàsica de com fer una 
excursió, quins són els materials indispensables i sobretot com orientar-se 
a la muntanya . 

Carretera de les aigües
A la Carretera de les aigües s’hi pot arribar amb la línia S1 o S2 d’FGC, 
estació “Peu del funicular”, fer transbord al funicular fins a l’estació “Ctra . 
de les aigües” . Aquesta ruta és un tram força conegut de 9 km i va des del 
Pla dels Maduixers a Barcelona, fins a la Plaça Mireia a Esplugues de 
Llobregat .

De Cerdanyola del Vallès a Can Lloses
Dins dels límits del Parc de Collserola existeix una altra ruta d’unes 2 .30h, 
d’una dificultat mitjana condicionada per la pràctica d’esport . Aquest itinera-
ri es comença des de Cerdanyola del Vallès i s’hi pot arribar amb FGC des 
de l’estació “Bellatera” .
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De Sant Cugat del Vallès a Sant Medir
A Sant Cugat existeix un altre camí esportiu amb un tram urbà i un altre 
boscós fins a arribar a l’ermita de Sant Medir . Aquest itinerari es pot con-
nectar amb el de Cerdanyola del Vallès-Can Lloses . Per accedir a la ruta 
podem arribar des de l’estació d’FGC “Sant Cugat” .  

Monestir de Sant Cugat
Existeix una ruta turística amb audioguia per conèixer el Monestir de Sant 
Cugat, el centre històric, el Parc Natural de Collserola i el Parc Rural de 
la Torre Negra . Aquest circuit en bicicleta és accessible des de l’estació 
d’FGC “Sant Cugat” .

La ruta de les 7 ermites de Collserola
És una ruta circular de 46 km amb sortida i arribada a Sant Cugat . Les 
ermites i esglésies per les quals passa la ruta són: Sant Cebrià de Valldo-
reix, La Salut o Santa Eulàlia de Madrona, Sant Bartomeu de la Quadra, 
Sant Pere de Romaní, La Salut de Sant Feliu de Llobregat, Santa Maria de 
Valldonzella i Santa Creu d’Olorda .

Circular d’Ègara de Terrassa
La circular d’Egara és una volta circular a Terrassa de petit recorregut 
dividida en tres etapes: les Fonts de Terrassa-Matadepera, Matadepera-
Sant Miquel de Gonteres, Sant Miquel de Gonteres-Les Fonts de Terrassa . 
Aquesta ruta es pot fer des de l’estació “Terrassa-Estació del Nord” .

Cim de Puig Madrona
Existeix un itinerari circular per pujar al cim de Puig Madrona des de 
l’estació “Mira-sol” . La ruta és tranquil·la, es pot fer en unes 3 .30h i pel camí 
també es pot gaudir de l’ermita de La Salut .

Línia Llobregat-Anoia

Montjuïc, Barcelona
Montjuïc ofereix moltes alternatives per gaudir d’una manera diferent la 
ciutat, a peu, en bicicleta o fins i tot escalant . Es pot pujar caminant fins a 
l’Estadi Olímpic i recordar els jocs Olímpics de l’any 1992, seguint el mateix 
camí es troba el Palau Sant Jordi i a pocs metres la torre de comunicacions 
o fer una ruta pel Jardí Botànic .

També existeix una cursa d’orientació per descobrir tot el Parc i per apren-
dre tot allò que s’ha de tenir en compte a l’hora de fer una excursió .

La Foixarda de Montjuïc. 
A part dels rocòdroms existeixen molts llocs per practicar l’escalada a l’aire 
lliure . Potser aquesta és una de les zones més conegudes d’escalada lliure 
i gratuïta . Es pot arribar amb ferrocarril des de l’estació “Pl . Espanya” .  

Ermita de Sant Ramon de Sant Boi de Llobregat
Existeix una ruta circular a Sant Boi de Llobregat per arribar a l’ermita 
de Sant Ramon . Un recorregut fàcil des del qual podrem veure La Mola, 
Montserrat, Puig d’Olorda i la costa . 

Imatge 1. Un tram de bosc de la ruta de Sant Cugat
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Parc natural de la muntanya de Montserrat
Montserrat és la muntanya més representativa de Catalun-
ya . Els seus pics arrodonits s’han convertit en un reclam del 
turisme . Però la muntanya de Montserrat és molt més que el 
seu santuari i la seva espiritualitat, des d’aquí es poden fer 10 
recorreguts diferents, els més coneguts són: la pujada a Sant 
Jeroni i al Mirador de Sant Joan .

Per arribar a Montserrat amb transport públic existeixen dues 
maneres: des de l’estació “Monistrol de Montserrat” s’agafa 
l’enllaç del cremallera per arribar directament a dalt . A partir 
d’aquí es poden agafar dos funiculars diferents: el de Sant Joan 
o el de la Santa Cova, els dos ofereixen unes vistes i unes rutes 
imperdibles . L’altre opció seria agafar l’Aeri de Montserrat des de l’estació 
d’FGC “Aeri de Montserrat” .  

A Montserrat també hi ha moltes zones d’escalada esportiva a escollir 
segons el nivell, encara que a escala general són vies d’un grau mitjà de 
dificultat .

Les vies verdes de Martorell
A Martorell hi ha cinc trams molt diferents per poder gaudir d’un bon sen-
derisme o cicloturisme segons el temps de què es disposa . Aquests cinc 
camins són: el Parc de Can Cases, que és la zona verda del nucli urbà; el 
camí de Sant Jaume que comença al Pont del Diable i arriba fins a Montse-
rrat, amb una durada aproximada d’unes 7 hores; l’altre camí és el Camí 
del Llobregat amb una durada de 4 hores fins a arribar al Prat de Llobregat; 
el pas de la via Augusta fins a Roda de Berà i per últim, la Serra de les 
Torretes . Aquests cinc itineraris són accessibles amb FGC des de l’estació 
“Martorell Vila” .

Imatge 2. Senderisme per Montserrat

Imatge 3. Vies d’escalada de Montserrat
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Pantà de Foix
Des de l’estació “Pallejà” es pot fer una ruta amb bicicleta fins al Pantà de 
Foix . És un recorregut divertit però intens, aproximadament unes 6 hores .  

Masquefa
Des de l’estació “Masquefa” es poden fer moltes rutes circulars de diverses 
dificultats . Alguns exemples serien: la ruta de 36 km de Masquefa-Esparra-
guera-Hostalets Pierola-Masquefa; la ruta de 45 km de Masquefa-Caste-
llolí-Masquefa o bé un recorregut fàcil de 47 km de Masquefa-Sant Esteve 
Sesrovires-Monistrol Anoia-Piera-Masquefa .

Castellolí i Serra de la Monja
Des de l’estació d’FGC “La Pobla de Claramunt” comencen uns camins i 
senders que arriben fins al poble de Castellolí . A partir d’aquí es pot seguir 
direcció la Serra de la Monja . Aquest és un recorregut circular de 24 km 
d’una dificultat moderada .      

Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat . Tren del Ciment

El tren del Ciment
Existeix una ruta a peu fins a les 
Fonts del Llobregat per veure el 
naixement del riu més important de 
Catalunya . A més d’aquesta ruta 
de senderisme, també es poden fer 
altres activitats familiars, com per 
exemple visitar el seu museu del 
Ciment, el Jardí Artigues i la Mina 
de Petroli Riutort . 

Línia Lleida-La Pobla de Segur

Durant aquest recorregut hi ha moltes estacions que ofereixen un turisme 
actiu, veiem quines són aquestes parades i quins esports ofereixen .

El tren dels Llacs
Existeix un nou servei orientat al turisme familiar anomenat el Tren dels 
Llacs . Aquest tren segueix el mateix recorregut entre Lleida i La Pobla de 
Segur però amb un tren històric . El Tren dels Llacs ofereix un paisatge 
d’una gran bellesa amb molts atractius turístics . 

Tossal de Mirapallars i Urgell
El Tossal de Mirapallars i Urgell és un cim de 1672 metres accessible des 
de l’estació “Àger” .

Rutes a peu pel Pallars Jussà
Existeixen infinits camins per recórrer la Conca de Tremp i Dellà, com per 
exemple el camí dels Arenys i el camí del Pla de Palau; i també per conèi-
xer la Pobla de Segur com ara el camí vell de Montsor o vorejar Sant Antoni 
de la Pobla de Segur fins a Salàs de Pallars . Aquests itineraris són accessi-
bles des de l’estació “Tremp” o “La pobla de Segur” .

Imatge 4. Recorregut de Pallejà al Pantà de Foix

Imatge 6. Parades on trobarem algun 
tipus d’activitat esportiva

Imatge 5. Tren del Ciment
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Centre BTT Pallars Jussà - La Pobla de Segur
Des de l’estació “La Pobla de Segur” es pot accedir al centre de BTT del 
Pallars Jussà, que ofereix la possibilitat de descobrir tota la zona pedalant . 
El punt de partida dels nou itineraris senyalitzats parteixen d’aquest centre 
i a partir d’aquí es poden recórrer més de 263 km amb rutes de diferents 
nivells . 

Escalada a Tremp
Es poden escalar les parets de Terradets (Tremp) amb unes 400 vies esca-
lables . 

Al Congost de Mont-rebei existeixen dues parets; la paret de Catalunya i la 
paret d’Aragó, ambdues són escalables amb diferents vies per paret . 

Parapent a Àger
Al Montsec d’Ares és possible llançar-se en parapent sobrevolant Àger . 
Normalment la sortida es fa des de Roper, que és el cim del Montsec i es 
troba a 1 .500 m d’altura . 

Esports d’aventura
A la Pobla de Segur es poden practicar molts esports d’aventura, com per 
exemple el ràfting, el barranquisme, ala delta, excursions en 4x4, etc . El 
ràfting a la Noguera Pallaresa seria una de les activitats més populars dels 
Pirineus .

Opcions de muntanya

Vall de Núria
Vall de Núria no només és una estació d’esquí petita i familiar, sinó que 
també és un lloc de peregrinació religiosa visitable durant tot l’any . L’estació 
només és accessible a través del cremallera de Vall de Núria, un tren cre-
mallera amb el qual es recorre 12 .5 km i més de 1000 metres de desnivell . 

Als mesos d’hivern és idònia per practicar activitats  
de muntanya com l’esquí i el snow, l’esquí de mun-
tanya, raquetes de neu o busseig sota gel . La Vall de 
Núria té 7,6 km esquiables amb 11 pistes d’esquí alpí, 
3 pistes de trineus, 2 circuits de raquetes de neu, 1 
pista de boardercross i un parc lúdic . 

La Vall de Núria ofereix una activitat guiada d’esquí 
de muntanya per realitzar la Travessa Vall de Núria-
Ulldeter, una de les travesses més clàssiques del 
Pirineu . Existeixen unes altres activitats guiades amb 
raquetes de neu per conèixer la vall de dia o una nit 
de lluna plena .

En canvi als mesos d’estiu es poden realitzar unes 
altres activitats al Parc Lúdic, com el recorregut de 
jocs d’equilibri en alçada, escalar al rocòdrom per als 
més petits o llançar-se en tirolina .  

Imatge 7. Senyalització del centre BTT

Imatge 8. Plànol de la Vall de Núria
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La Molina
La Molina és una estació d’esquí situada al Pirineu Oriental . L’estació té 68 
km esquiables amb 63 pistes d’esquí alpí, també disposa de 2 pistes per a 
trineus, 1 snowpark, 1 pista per a raquetes de neu, 3 estadis de competi-
ció FIS, 1 zona superpipe, 1 pista adaptada PMR, 1 circuit segway, 1 parc 
d’aventura als arbres, 1 circuit de conducció 4x4, 2 pistes tubbing i 1 parc 
ARVA .

A més a més de la pràctica d’esquí alpí, es poden realitzar 
altres activitats de muntanya, com excursions dalt d’una 
màquina trepitjaneu per les pistes d’esquí, excursions en 
moto de neu, excursions en raquetes de neu, excursions 
de marxa nòrdica,  trineu, kàrting sobre gel, tubbing, 
passejar en telecabina, un circuit pel parc d’aventura als 
arbres o patinar sobre gel .

A l’època estival també es pot gaudir de La Molina, perquè 
es proposen activitats lúdiques com: els karts, quads, se-
gway, el tubbing, un passeig en telecabina, gaudir del parc 
d’aventures als arbres, el frisbee, rutes amb bicicleta, rutes 
amb barques i patinets d’aigua, rutes amb poni, marxes 
nòrdiques, casals i campaments d’estiu per als més petits, 
festes d’aniversari, llits elàstics i júmping, parc de jocs infla-
bles, piscina, fitness, tenis i  fins i tot un circuit termal . 

Vallter 2000
L’estació de Vallter 2000 es troba a la zona més oriental del Pirineu . 
L’estació té 18,7 km esquiables amb 18 pistes d’esquí alpí i snow . La seva 
situació geogràfica és estratègica, ja que permet combinar l’esquí per les 
pistes centrals amb l’ascens amb esquís a la zona del Xalet . 

 L’estació disposa també de 7 itineraris lliures on practicar 
l’esquí de muntanya, encara que també existeix l’opció de fer la 
ruta amb un guia de muntanya . A més d’aquesta activitat hi ha 
d’altres com les raquetes de neu, els trineus o els tubbys . 

Durant els mesos d’estiu es pot fer una excursió al naixement del 
riu Ter amb telecadira, es pot practicar el senderisme familiar, 
visitar el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, fer 
l’escalada ciclista al port de muntanya de Vallter 2000 o bé una 
ruta del Ter a peu o amb bici .

Espot i Port Ainé
L’estació Espot és l’única estació d’esquí situada al costat d’un 
Parc Nacional, el d’Aigüestortes i Sant Maurici . L’estació té 25 km 
esquiables, format per 22 pistes d’esquí alpí . A més d’aquestes 
pistes, Espot té altres zones especials com 1 pista per a trineus, 
2 pistes per a raquetes de neu o esquí de muntanya, 3 estadis 
de competició FIS, 1 parc de neu, 3 zones de boardercross, 1 
pista de tubbing, 1 circuit d’iniciació Disc Golf i uns altres 7 itine-
raris d’esquí .

Imatge 9. Passeig en telecabina

Imatge 10. Itineraris oferits per l’estació Vallter 2000
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El Parc Nacional ofereix una gran quantitat de senders senyalitzats i cims 
d’alta muntanya per practicar senderisme, per aquest motiu l’estació 
d’Espot s’ha convertit en el nou centre Trail Running dels Pirineus . A 
l’interior del Parc Nacional es pot practicar el senderisme d’alta muntanya, 
l’alpinisme, l’escalada en roca o en gel, les raquetes de neu i l’esquí de 
travessa, però totes les activitats estan regulades . 

L’estació Port Ainé està situada al municipi de Rialp, al Pallars Sobirà . 
L’estació té 26,7 km esquiables amb 25 pistes d’esquí alpí . A més del gran 
nombre de pistes disposa d’un snowpark molt conegut, 1 pista per als tri-
neus, 2 pistes per a raquetes de neu, 2 boardercross, 1 parc de neu, 1 parc 
d’aventura pels arbres, 1 pista tubbing, 1 jardí d’hivern i una zona multiacti-
vitat d’hivern .  

Principals esdeveniments 
Mobile World Congress
El Mobile World Congress és un congrés anual que gira entorn la telefo-
nia mòbil . És alhora l’exposició més gran del món per a la indústria de la 
comunicació mòbil i un congrés on participen grans càrrecs d’empreses 
d’operadors mòbils . El MWC se celebra al recinte Gran Via de la Fira de 
Barcelona i s’hi arriba caminant des de l’estació “Europa Fira” .

Congrés Europeu de Cardiologia
El Congrés Europeu de Cardiologia és una convenció organitzada per la 
Societat Europea de Cardiologia i és un dels actes científics més impor-
tants . Moltes edicions se celebren a Barcelona, exactament al recinte firal 
de La Fira de Barcelona . 

Fira de la Puríssima 
La Fira de la Puríssima se celebra cada any i és un dels esdeveniments 
més populars de Sant Boi de Llobregat . Es tracta d’una fira artesanal 
popular amb aliments típics, objectes artesanals, joguines tradicionals, 
arbres de Nadal o figures pel pessebre . Per arribar-hi s’ha d’agafar la línia 
Llobregat-Anoia fins a l’estació “Sant Boi” .

Rec .0
El Rec .0 Experimental és un esdeveniment de moda, música i gastronomia 
de referència a Europa . L’acte té lloc al barri del Rec, l’antic barri industrial 
d’Igualada (Barcelona), on durant uns dies les fàbriques es converteixen en 
pop up stores de moda . La manera més fàcil d’arribar-hi és amb la línia R6 
o R60 Llobregat-Anoia fins a l’estació “Igualada” .








