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Les estacions de muntanya d’FGC, porta 
d’accés a la natura i a un territori per gaudir 
 

 El Pirineu català aglutina tots els ingredients necessaris per viure un estiu 
d’allò més autèntic. Els visitants troben el que busquen en les cinc estacions 
de muntanya d’FGC, des de pau i tranquil·litat, fins a esport i aventura. Però 
també gastronomia, cultura i tradició.  
 

 Durant els mesos de més calor també estaran en ple funcionament els trens 
turístics d’FGC, amb què els usuaris podran descobrir Catalunya des d’una 
forma ben diferent: sobre raïls.  

 

El Pirineu català es dibuixa com l’escenari perfecte on experimentar un estiu sense precedents, ple 

d’escapades i divertides propostes a l’aire lliure (ja sigui sobre dues rodes o caminant), i experiències 

úniques on la natura, el paisatge, l’esport, l’aventura i el territori en són els protagonistes. Enguany, 

les cinc estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) posen a l’abast dels usuaris 

una temporada carregada de propostes per a tots els gustos i edats. Aquest estiu, la muntanya et 

somriu.   

 

Com a novetat, FGC promourà l’activitat més enllà dels seus destins turístics, amb l’objectiu de 

descobrir i donar a conèixer la gran riquesa que s’amaga dins els espais de gran valor natural del 

territori català. D’aquesta manera, les estacions es converteixen en la porta d’accés a aquests espais 

naturals i contribueixen al seu coneixement, així com al de la cultura i els paisatges que formen part 

de les comarques a l’alta muntanya com, per exemple, 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.  

 

Durant l’acte de presentació de la temporada d’estiu d’FGC, el president de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, Ricard Font, ha explicat la voluntat de les cinc estacions de muntanya i 

els trens turístics de ser la porta d’entrada a noves experiències, tant a l’hivern com a l’estiu, a través 

del concepte 360º / 365 dies: és a dir, oferir serveis durant tot el dia i al llarg de tot l’any pensant 

sempre en clau territori. 

 

Amb tot, ha remarcat que “presentem una temporada plena d’activitats amb l’objectiu de 

promocionar el Pirineu català” i posar-lo en el mapa internacional, perquè “els turistes que arriben a 

Barcelona sàpiguen que a poques hores tenen uns grans destins on gaudir de la natura, la 

gastronomia, la cultura i els esports” a l’aire lliure i on, també, “poden fer salut, que també és un dels 

nostres objectius. Uns espais privilegiats amb un gran atractiu que són una icona del nostre país”.  

 

Finalment, ha conclòs que els tres princiapls eixos d’FGC “són posar els Pirineus al món, 

promocionar les muntanyes a l’entorn de Barcelona, no els nostres actius, sinó en el territori, els 
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Pirineus i l’activitat econòmica que es desenvolupa al voltant de la cultura, la gastronomia, l’esport i 

la salut, així com segellar la nostra aliança amb els Parcs naturals perquè en som la seva porta 

d’entrada”. 

 

En aquest sentit, poder gaudir del territori esdevé un eix cabdal per a FGC. De fet, durant els mesos 

de més calor, es treballarà intensament, com va succeir a l’hivern, per donar a conèixer l’oferta 

comercial i els serveis que es troben a l’àrea d’influència de La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, 

Espot i Port Ainé. Per aquest motiu, en l’acte de presentació de l’estiu d’FGC, dut a terme a l’Espai 

de la Llum, s’han destinat durant tot el dia uns expositors específics a disposició del territori perquè 

puguin promocionar els seus productes culturals, turístics, esportius, gastronòmics, etc. De fet, 

l’estació de Pl. Catalunya estarà customitzada fins al 31 de juliol amb motius muntanyencs i de les 

estacions i trens turístics d’FGC per portar el Pirineu a Barcelona.  

 

Paral·lelament, un any més, durant els mesos de més calor, La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, 

Espot i Port Ainé treballaran per desestacionalitzar la seva oferta i ampliar les propostes lúdiques i 

esportives que ofereixen. Tot això, acompanyat d’una política de preus que, des de fa anys, s’adapta 

a les necessitats i característiques dels visitants. 

 

 

Una temporada per viure amb els cinc sentits 

 

Per endavant, 3 mesos per esprémer al màxim l’ampli ventall de possibilitats que s’amaguen a La 

Molina aquest estiu. Oberta des del passat 15 de juny, els visitants podran viure un intens estiu fins 

al 15 de setembre, amb diferents calendaris i horaris de funcionament que es poden consultar a la 

pàgina web www.lamolina.cat.    

 

Entre les propostes estrella per a aquesta temporada, destaca La Molina Bike Park, que compta 

amb un total de 15 circuits per a tots els nivells, amb gairebé 50 quilòmetres de recorreguts, el que 

el converteix en el més gran de tota la península Ibèrica. Els visitants, a més, podran gaudir d’infinites 

activitats 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. Una altra 

proposta destacada és 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. 

 

Vall de Núria, a 2.000 m d’altitud, és l’estació d’FGC oberta els 365 dies de l’any. Ubicada al Pirineu 

Oriental només és accessible amb el Tren del Cremallera, transport que recorre 12,5 quilòmetres i 

supera un desnivell de més de 1.000 metres.  

 

Vall de Núria presenta un estiu ple d’activitats a l’aire lliure per gaudir dels paisatges de l’alta 

muntanya amb programes adaptats per a les famílies, per als amants del senderisme i les activitats 

http://www.lamolina.cat/
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a l’alta muntanya o bé per gaudir de paisatges meravellosos i relaxar-se: rutes de senderisme, Parc 

Natural, Parc Lúdic, barques, canoes, cavalls… Amb tot, l’estació es caracteritza per ser un lloc de 

pelegrinatge, un recer espiritual, on la basílica de la Mare de Déu de Núria ofereix un ambient 

d’espiritualitat, amb una litúrgia sòbria, i solemnitzada per música d’orgue. 

 

Del 19 al 21 de juliol Vall de Núria oferirà un cap de setmana gastronòmic a càrrec de Xesc Rovira, 

fundador de la Fonda Xesc, restaurant amb una Estrella Michelin. 

 

Vallter 2000 engegarà la temporada d’estiu el proper 20 de juliol i fins a l’11 de setembre. Durant 

els mesos de més calor, l’estació obrirà el Telecadira panoràmic per veure el naixement del riu 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 proporciona una meravellosa panoràmica, que 

permet contemplar la Badia de Roses.  

 

Entre la resta de propostes que s’hi poden fer, destaca el cicloturisme – Vallter port de muntanya 

(pujada al Port de Muntanya Setcases-Vallter), així com les rutes de senderisme familiar per l’entorn 

de l’estació. Durant aquests mesos, a més, estarà en funcionament la botiga de material i 

marxandatge. 

 

Però l’oferta no s’acaba aquí. Les dues estacions ubicades al Pallars Sobirà són l’escenari perfecte 

on fer tota mena d’excursions i rutes de senderisme: Espot està situada molt a prop del Parc 

Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i Port Ainé es troba dins l’àrea d’influència del Parc 

Natural de l’Alt Pirineu.  

 

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.  

 

Amb tot, aquest estiu els visitants podran divertir-se de valent en el Parc Lúdic i d’Aventura de Port 

Ainé, 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. Port Ainé, per la seva banda, 

engegarà la Solevar Cronoescalada 2019, una cursa virtual amb bicicleta de carretera que compta 

amb 18,6 quilòmetres de pujada, un desnivell positiu de 1.228 m, rampes que arriben al 13% i un 

pendent mig del 7% fins a arribar a la meta. 
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Trajectes amb una gran història sobre raïls 

 
FGC és un important operador de serveis turístics, i els seus trens en són un clar exemple. Durant 
els mesos de més calor, els trens turístics d’FGC posen en marxa esdeveniments dirigits a tots els 
públics i totes les edats, per a gaudir d’escapades en família i amb amics.  
 
Aquesta temporada d’estiu, Cremallera i funiculars de Montserrat, el Cremallera de Núria, el Tren 

dels Llacs, el Tren del Ciment, el Turistren i l’Enotren proposen els millors serveis perquè els usuaris 

puguin viure de ben a prop la natura del territori català, amb la màxima comoditat i confort.   

 

Per a més informació: www.fgc.cat 

 

Fotografies i vídeos: www.turismefgc.cat/sala-premsa/ 

 

  

 

18 de juny de 2019 

 

 

http://www.fgc.cat/
http://www.turismefgc.cat/sala-premsa/

