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L’estiu més intens dels Pirineus


Baixar a tota velocitat amb una BTT per una pista negra a La Molina, fer la
migdiada tranquil·lament a 2.000 m d’altura a l’hotel de Port Ainé, assaborir la
millor carn de vedella del Ripollès a Vall de Núria o gaudir de la vista de la
Costa Brava des de Vallter són només algunes de les experiències que es
podran viure aquest estiu a les estacions de muntanya d’FGC



Aquesta temporada, els usuaris s’endinsaran en la natura més increïble i
autèntica de la muntanya de Montserrat, gràcies al Cremallera i Funiculars de
Montserrat, viatjaran en el temps amb el Tren dels Llacs on, durant el trajecte,
gaudiran d’una representació teatral, viuran un nou món de sensacions a bord
del centenari Tren del Ciment i s’aproparan als punts més emblemàtics de la
cultura i la tradició catalana de la mà del Turistren

La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé engeguen una nova temporada d’estiu amb
un grapat d’intenses i divertides activitats al llarg del Pirineu Català per a tots els públics, nous forfets
per esprémer al màxim totes les possibilitats que brinden, així com millores en les seves
instal·lacions. Amb tot, un estiu més, aposten per una política de preus adaptada a les necessitats i
característiques dels usuaris.
Les cinc estacions del Grup FGC són la porta d’accés a incomptables quilòmetres on descobrir
infinites rutes per fer a peu o amb bicicleta. Emmarcades en un entorn feréstec, amb paisatges de
gran bellesa que tallen la respiració, amaguen increïbles racons plens de biodiversitat, tintats amb
la flora i fauna típica dels Pirineus més autèntics. Per tot això, aposten un estiu carregat de propostes
lúdiques i esportives a l’aire lliure per gaudir al màxim amb la família i el grup d’amics.
Durant l’acte, el president d’FGC, Enric Ticó, ha explicat que “l'estiu de 2018 es presenta
apassionant, ja que hem fet rècord de visitant a l'hivern i tenim una oferta d'activitats d'estiu
prou atractiva com per superar les xifres d'altres anys, però realment no ens obsessionen els
números. El que realment volem és que la gent pugi als Pirineus i s'ho passi bé”. Amb tot, ha
afegit que, com cada any, “busquem la desestacionalització de les activitats turístiques dels
Pirineus: és important remarcar que no només oferim producte a l’hivern, sinó també a
l’estiu”. I finalment, per concloure ha apuntat que “com a novetat, tenim més serveis i oferta més
engrescadora amb els trens turístics, anem creixent i cada vegada tenim una proposta més
potent a l’estiu”.
La Molina Non Stop +
La Molina és molt més que una estació d’esquí i muntanya, és història viva també a l’estiu. Va
començar la temporada d’estiu el passat dissabte 9 de juny i obrirà tots els caps de setmana d’aquest
mes. A partir de l’1 de juliol, estarà en funcionament diàriament fins a l’11 de setembre, mes en què
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també s’hi podrà anar els caps de setmana i el pont del 22 al 25. A l’octubre es podrà visitar els caps
de setmana del 6 i 7 i el pont del 12 al 14.
A petició dels usuaris, aquesta temporada La Molina presenta tres nous forfets: el forfet 1 Pujada
Bikepark, ideal per a aquells bikers que estan interessats a tenir un primer contacte amb els circuits
de descens, enduro, BTT i MTB i descobrir noves sensacions sobre dues rodes; el forfet Bikepark
només cinta Johan Cruyff, que dona servei especialment a les famílies i clients (nens
especialment) que tan sols volen visitar la zona baixa del Bikepark; i La Molina Non Stop +, un nou
paquet que a banda d’incloure tots els serveis de La Molina Non Stop (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. Forfet personal i d’utilització lliure durant
tot el dia), se li sumen 1 cop circuit blau o circuit infantil al parc d’aventura als arbres i ús il·limitat als
inflables.
A més, aquest estiu La Molina continuarà amb la política de preus que es va iniciar l’any passat, en
què es van fer uniformes les tarifes i les edats dels infants, fins als 16 anys, per adaptar el producte
a les noves necessitats dels visitants; i es van homogeneïtzar el forfet recarregable i el forfet de 4
hores.
Entre les diverses activitats que es poden fer a l’estació aquest estiu, destaca La Molina Bike Park
que, des de la temporada passada, compta amb una nova zona al Cap de Comella, la qual dona
més possibilitats amb els circuits Moli i Lina. Compta amb un total de 15 circuits amb gairebé 50
quilòmetres de recorreguts, el que el converteix en el més gran de tota la península Ibèrica. Està
obert de 10.00 h a 18.00 h, l’última pujada és a les 17.45 h.
Els visitants, a més, poden gaudir d’infinites propostes a l’aire lliure, pensades per a tots els públics,
com el Passeig en Telecabina La Molina, que 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 panoràmica de la Cerdanya; la Zona del Llac: una activitat aquàtica pensada per als
mesos de més calor. Aquesta àrea consisteix en una zona d’aigües amb sorra, situada al llac de La
Molina; el Parc d’Aventura als arbres, que consisteix en un circuit per dalt dels arbres amb tirolines,
ponts tibetans, ponts de mico, salts de Tarzan, entre d’altres. Permet fer diversos circuits de nivells
diferents, aptes per a tots els públics, amb un mínim d’edat de 4 anys; els Tracks d’estiu,
innumerables camins per passejar i fer excursions a La Molina, ja que per l’estació passen
recorreguts GR i d’altres; o el Circuit d’interpretació de fauna salvatge de La Molina, un
recorregut circular dissenyat per fer a peu, enfocat a famílies i a totes aquelles persones que tinguin
interès en la fauna i el medi natural de la zona. Ubicat a la part baixa de l’estació, el punt de partida
i retorn és a l’edifici del Telecabina La Molina.
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Vall de Núria, recer de pau al bell mig de la natura
Vall de Núria, a 2.000 m d’altitud, és l’estació d’FGC oberta els 365 dies de l’any. Amb un encant
especial, es caracteritza per un ambient tranquil i únic, ja que només s’hi pot accedir amb el Tren
del Cremallera, transport que recorre 12,5 quilòmetres i supera un desnivell de més de 1.000 metres.
La seva situació única brinda una panoràmica espectacular, des d’on es pot admirar la natura més
pura i increïble de la vall.
L’estació de Vall de Núria destaca especialment pel seu hotel de tres estrelles. Allunyat de l’enrenou
de les grans ciutats, es troba en un paratge inigualable, rodejat de cims d’uns 3.000 metres. Les
seves 69 habitacions estan equipades amb el màxim confort i qualitat per a tots els visitants.
Aquest estiu, l’estació presenta novetats que afavoreixen l’experiència dels visitants, com les
renovacions en el Cremallera, tant en el sistema de venda i accessibilitat a les estacions com en la
línia (millores en la via i les infraestructures); la nova ubicació del Cau de la Marmota, amb un ampli
espai interior i una terrassa exterior més gran que permet fer una gran diversitat d’activitats; i un
programa d’animació per als clients allotjats a l’Hotel de Vall de Núria amb diversitat d’activitats, per
a adults i nens, en què la diversió, la natura i l’alta muntanya són els clars protagonistes.
A més, enguany presenta “Un viatge d’època amb el cotxe saló”, que es podrà fer els dissabtes
de juliol, setembre i fins al 13 d’octubre. El trajecte es durà a terme amb el cotxe saló del Cremallera,
considerat de luxe i decorat amb materials nobles, el qual només circula en ocasions especials. Al
llarg de la seva història ha transportat destacades personalitats, com els integrants de la redacció
de l’Estatut d’Autonomia del 1932 i personatges del món de la política, la cultura, l’esport, la
comunicació i l’església. Durant el viatge, els usuaris podran admirar el paisatge com mai abans,
gràcies a les seves 18 butaques mòbils, mentre escolten les característiques més importants dels
principals punts del recorregut. A l’arribada a Núria, podran gaudir d’una degustació al Rebost.
Vall de Núria presenta un estiu ple de propostes a l’aire lliure: en el marc de la marca TREK&WALK
ofereix tota mena de rutes per descobrir l’entorn: 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.
Durant els mesos d’estiu, s’hi poden fer activitats ben diverses dissenyades per als menuts i les
famílies, com el Parc Lúdic, la gran atracció de l’estació, que compta amb cintes transportadores,
rocòdrom, circuit de patinets, piscina sensorial, jocs d’equilibri...; el Cau de la Marmota, que és el
parc infantil de Vall de Núria on nens i nenes (de 4 a 10 anys) poden jugar en un espai únic per a
ells o la Granja, on es pot conèixer de ben a prop els animals domèstics de la mà d’experts.
Vall de Núria, a més, és l’escenari d’intrèpides i divertides propostes com Barques i canoes, Tir
amb arc o el Circuit d’orientació, amb el qual es pot descobrir la vall amb l’ajut d’un mapa detallat,
algunes pistes i l’instint de cada participant.
Vallter 2000, el Balcó de la Costa Brava
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Vallter 2000 engegarà la temporada d’estiu el proper dissabte 21 de juliol i fins a l’11 de setembre,
amb l’obertura del Telecadira panoràmic per visitar el naixement del riu Ter i poder arribar al Balcó
de la Costa Brava: un mirador ubicat a 2.535 metres d’altitud, el punt més alt de l’estació. La seva
increïble situació proporciona una meravellosa panoràmica, que permet contemplar la Badia de
Roses.
L’estació, situada a la comarca del Ripollès, dins d’un cercle d’origen glacial (Morens – Ull de Ter) i
a 2.000 metres, és el destí ideal per fer sortides de senderisme amb la família i gaudir de les rutes
pel cercle de Morens. Els mesos d’estiu oferirà activitats a l’aire lliure, emmarcades en un paratge
incomparable. Entre les principals propostes que s’hi poden fer, destaquen els viatges amb
Telecadira, que tenen sortida a la base de l'estació i brinden les millors vistes panoràmiques del
cercle d’Ull de Ter, les rutes de senderisme familiar per l’entorn de l’estació, la ruta del Ter, que
es pot fer a peu o amb bicicleta, l’ascensió amb bici – Vallter port de muntanya (pujada al Port
de Muntanya Setcases-Vallter) i les visites guiades per a grups organitzades per l’Associació Alt
Ter.
Durant aquest període, a més, estarà oberta la botiga de material i marxandatge de Vallter 2000, on
es pot adquirir tota mena d'equipaments com material d'esport i muntanya, ulleres, roba,
impermeables, gorres… Pel que fa a la gastronomia, estarà en funcionament el bar de l’estació a la
cota base i el bar Les Marmotes, a la cota 2.535 m, a l’arribada del telecadira.
Espot i Port Ainé, sensacions úniques a l’alta muntanya
Port Ainé iniciarà la temporada d’estiu els caps de setmana de juliol i a partir del dilluns 16 d’aquest
mes obrirà cada dia, ininterrompudament, fins al diumenge 2 de setembre. L’horari serà de 10.00 h
a 18.00 h.
Aquesta temporada, l’estació de Port Ainé compta amb la Cronoescalada amb bicicleta de
carretera, amb 18,6 quilòmetres de pujada i un desnivell positiu de 1.228 m. Durant aquest estiu 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. Cada participant enregistrarà el seu temps i hi ha un
rànquing dels millors resultats. Només per completar l’etapa tots els ciclistes obtindran un forfet 2x1
per a la propera temporada, a banda dels premis dels patrocinadors locals, com un casc “Specialized
Align” gentilesa d’Esierri Bikes.
A Port Ainé es pot descobrir l’entorn tot gaudint al màxim de la natura amb la Ruta de descoberta
del Parc Natural, on hi ha dues rutes disponibles que es poden realitzar lliurement seguint els
cartells indicatius o a través del servei per part de guies interpretadors del Parc Natural de l’Alt
Pirineu (sota reserva prèvia). Durant la temporada, a més, els visitants podran recórrer les rutes a
peu i amb BTT, amb plànols físics i a través de l’APP de Port Ainé.
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Port Ainé també obrirà el Parc Lúdic i d’Aventura, on els visitants podran gaudir de les pistes de
tubbing o practicar senderisme. 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, l’estació d’Espot acollirà 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.
Trens Turístics, trajectes amb una gran història
Aquesta temporada d’estiu, els Trens turístics del Grup FGC proposen els millors serveis perquè els
usuaris puguin viure de ben a prop la natura del territori català, amb la màxima comoditat i confort.
En aquest sentit, el Cremallera i Funiculars de Montserrat, el Tren del Ciment, el Tren dels Llacs, el
Turistren i l’Enotren són la porta d’entrada a escapades lúdiques i culturals per a tota la família i el
grup d’amics.
Barcelona, 19 de juny
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