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L’Espai Provença d’FGC acull una setmana 
dedicada al Pallars Jussà  
 

• L’Exposició ‘El Pallars Jussà al Centre de Barcelona’ tindrà lloc del 18 
al 22 de novembre  
 

• Les persones que visitin l’espai podran veure la restauració en viu de 
fòssils, així com degustar i comprar productes locals  

 
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, ha 

inaugurat avui, juntament amb el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 

Josep M. Mollol, i de la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de 

Lleida, Rosa Pujol, l’exposició ‘El Pallars Jussà al Centre de Barcelona’, que acollirà 

l’Espai Provença d’FGC del 18 al 22 de novembre, on es mostraran els principals 

atractius turístics de la comarca.  

 

 
 

Durant aquesta setmana es podrà veure in situ com treballa una restauradora amb 

les recents troballes dels jaciments paleontològics de la Conca de Tremp, i apropar 

el fascinant món dels dinosaures i el ric patrimoni paleontològic del Geoparc a les 

persones que s’apropin a l’Espai Provença. La programació compta amb 12 
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conferències i xerrades, exposicions, i la degustació i venda de productes locals de 

la comarca, entre altres. 

 

 

FGC al Pallars 

 

Com a soci del territori, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és un 

estimulador a nivell local que afavoreix el desenvolupament i la competitivitat dels 

territoris on opera. En un món globalitzat, la competitivitat del territori esdevé clau 

per atraure activitat i inversions. FGC es posa al servei del territori amb la voluntat 

de contribuir a la dinamització de les comarques on s’ubiquen les estacions i 

mantenir les propostes lúdiques i esportives de la Cerdanya, el Ripollès i el Pallars 

en concret, i de Catalunya en general. L’aposta de Ferrocarrils per la promoció del 

territori en cadascuna de les comarques i les valls amb personalitat pròpia és 

decidida, així com la seva àmplia proposta gastronòmica, cultural, natural, 

comercial i de serveis. Tot plegat forma part d’una estratègia global de difusió dels 

seus actius esportius, culturals, ambientals, ecològics, de paisatge i de natura.  

 

Al Pallars s’hi troben les estacions de muntanya d’Espot i Port Ainé, gestionades 

per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Com totes les estacions 

gestionades per FGC, Espot i Port Ainé aposten per dinamització del territori i per 

la promoció dels valors associats a les estacions de muntanya, com són la 

biodiversitat, el paisatge, la natura, l’esport, la salut i el lleure en família.  

 

L’estació d’Espot és la porta d’entrada al Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici, situat en un dels paratges més privilegiats de la serralada dels 

Pirineus. D’altra banda, l’estació de Port Ainé és la porta d’entrada al Parc Natural 

de l’Alt Pirineu, situat al Pirineu axial català, entre la Val d’Aran a l’oest i el Principat 

d’Andorra a l’est.  

 

Amb el Tren dels Llacs, FGC proposa una experiència en si mateixa, que trasllada 

els viatgers des de la ciutat de Lleida fins a la Pobla de Segur i els permet gaudir 

d’una terra que es va transformant i que va mostrant la seva riquesa. Durant els 

noranta minuts de trajecte, el tren travessa els impactants paisatges del Montsec, 

esculpits per la força del Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana, i els quatre 

embassaments de Sant Llorenç de Montsant, Camarasa, Terradets i Sant Antoni. 

El Tren dels Llacs serveix de base per descobrir la comarca tant de forma individual 
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com de manera organitzada amb propostes com ara “Pallars Nostàlgic” i s’adequa 

a la mobilitat sostenible.  

 

18 de novembre de 2019 


