■ Comunicat de premsa ■

Ferrocarrils proposa un estiu actiu i per a tots
els públics a les seves destinacions
●

Ferrocarrils proposa una oferta turística per aquest estiu centrada en la
promoció del turisme al territori català a través de les seves estacions de
muntanya, trens turístics i del Parc Astronòmic del Montsec

La presidenta de Ferrocarrils i el director general, Pere Calvet, amb els directors de les
explotacions turístiques de Ferrocarrils.

El territori català d’interior es dibuixa com l’escenari perfecte on experimentar un
estiu ple d’escapades i propostes a l’aire lliure. Experiències úniques on la natura,
l’esport, l’aventura i el territori en són els protagonistes. Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentat avui, l’oferta turística per a aquest
estiu a les estacions de muntanya, els trens turístics i al Parc Astronòmic del
Montsec.
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Durant l’acte, la presidenta d’FGC, Marta Subirà, ha manifestat la voluntat de
garantir una oferta turística atractiva destacant el compromís amb el territori:
“Aquest estiu continua sent vigent la nostra aposta pel turisme de proximitat.
Els nostres equipaments són una baula en la cadena de valor del sector
turístic, contribuint junt amb la resta d’actors del territori en la promoció d’una
oferta i destins turístics d’important magnitud. FGC gestiona 14 equipaments
turístics i tots ells se sumen a la proposta dels territoris per configurar, de
forma conjunta, destins de primer nivell, ha explicat.
Durant la seva intervenció, Subirà també ha manifestat quines son les claus de
Ferrocarrils per a aquesta temporada d’estiu, “l’oferta de turisme sostenible, ja
que les explotacions turístiques d’FGC són cada any més eficients en l'ús
d'energia i centren els seus esforços en la descarbonització; la promoció de
l'activitat esportiva al medi natural, on Ferrocarrils compta amb una llarga una
tradició històrica, tant en l'àmbit amateur com de competició; així com també
la proposta mixta de divulgació del patrimoni ferroviari i científica amb
l’entreteniment”. A l’acte també han participat representants institucionals i del
territori.
FGC Turisme gestiona sis estacions de muntanya (La Molina, Vall de Núria,
Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll), set trens turístics (Cremallera i Funiculars de
Montserrat, Cremallera de Núria, Tren del Ciment, Tren dels Llacs i Funicular de
Gelida) i el Parc Astronòmic del Montsec. Amb això, Ferrocarrils convida la
població a gaudir d’un estiu al territori centrant-se en quatre pilars fonamentals;
el turisme sostenible, la col·laboració amb els agents del territori per promocionar
l’oferta turística, el turisme saludable potenciant l’activitat esportiva al medi natural
i la transformació digital dels serveis.
Les estacions de muntanya, esport i natura de proximitat
Les estacions de muntanya d’FGC Turisme són la porta d’entrada als parcs
naturals de Catalunya i, per tant, es converteixen en destinacions ideals per gaudir
d’experiències a l’alta muntanya.
La Molina iniciarà la temporada divendres 24 de juny, coincidint amb Sant Joan,
i estarà operativa fins al 2 d’octubre; Vallter ho farà el 16 de juliol i tancarà l’11 de
setembre; i Vall de Núria, que obre els 365 dies l’any, ja ofereix activitats d’estiu.
Pel que fa a l’estació de La Molina, d’entre la seva àmplia oferta d’activitats
destaca el Bike Park, activitats infantils i els passeigs panoràmics amb el
Telecadira de Cap de Comella i el Telecabina Cadí - Moixeró fins al cim de la Tosa
d’Alp a 2.537 metres. Aquest esdevé un punt de partida immillorable per fer
excursions, com les dels circuits de les Mines i de la Fauna. A més, aquest estiu
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s’inaugura un mirador panoràmic al cim sud de la Tosa d’Alp per observar el
paisatge pirinenc i de la Catalunya central.
Vall de Núria, un estiu més, serà una de les destinacions turístiques de muntanya
més atractives per al públic general. La seva oferta estiuenca està destinada tant
a famílies com a esportistes o a aquells visitants que volen gaudir d’un dia de
descans o de recer espiritual en contacte amb la natura. Entre les seves propostes
destaca el passeig en el Telefèric Coma del Clot, la extensa varietat de rutes de
senderisme per a tots els nivells i un ampli ventall d’activitats per als més petits
de la casa. A més, aquest estiu el bitllet de tren Cremallera inclou l’accés al
Telefèric, així el visitant podrà gaudir d’una experiència turística completa a la Vall.
L’estació de muntanya de Vallter centra la seva oferta estival en propostes
esportives en un entorn d’alta muntanya: senderisme i trail running a l’entorn del
circ de Morens o el port ciclista de Setcases a l’estació, “El sostre de Catalunya”,
seran les activitats estrella pels visitants més actius. Tanmateix, l’estació posarà
de nou en funcionament el Telecadira Jordi Pujol fins a la cota 2.535 metres per
a facilitar al públic general l’experiència d’un passeig amb vistes i la visita al
naixement de riu Ter.
Un estiu sobre raïls per escapar de la pressa
Durant la temporada d’estiu també estaran en marxa tots els transports turístics
gestionats per FGC Turisme: dos trens turístics, tres funiculars i dos trens
cremallera. Sota el paraigua de la marca Turistren, FGC proposa redescobrir el
territori d’interior d’una manera sostenible, apropant la ciutadania a espais plens
de natura, cultura i tradició, i on el propi viatge ja es converteix en tota una
experiència.
El Cremallera i els Funiculars de Montserrat, a la comarca del Bages,
esdevenen instal·lacions històriques per arribar i desplaçar-se per la mítica
muntanya catalana, on a banda de les nombroses rutes de senderisme també es
pot gaudir d’espais museístics com el Centre d’Interpretació del Geoparc o el
Museu de Montserrat, sense oblidar-se de la obligada visita a la Basílica de
Montserrat.
A la comarca del Ripollès, el Cremallera de Núria, fa més de 90 anys que acosta
a la població des de les poblacions de Ribes i Queralbs fins a la Vall de Núria, un
enclau natural únic al Pirineu Català. Aquest estiu, el seu bitllet inclou el passeig
amb el Telefèric Coma del Clot fins al Mirador del Pic de l’Àliga i la visita a tots els
espais museístics i centre d’interpretació que el visitant trobarà a Vall de Núria i a
l’estació del cremallera de Ribes Vila. A més, els caps de setmana es pot gaudir
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d’una circulació especial amb trens d’època i guiatge interpretatiu que inclouen en
el recorregut una parada excepcional al mirador de Fontalba.
D’altra banda, l’històric ferrocarril de l’Alt Llobregat, el Tren del Ciment, a l’Alt
Berguedà, manté el seu recorregut turístic que transcorre per la ruta que en el
passat unia la fàbrica de ciment Asland, a Castellar de n'Hug (avui convertida en
el Museu del Ciment), amb Guardiola de Berguedà, fent aturada actualment als
Jardins Artigas dissenyats per Antoni Gaudí i la Pobla de Lillet.
El Tren dels Llacs connecta la ciutat de Lleida amb La Pobla de Segur tot
travessant majestuosos embassaments i serralades, mitjançant un tren històric i
un de panoràmic. Aquest estiu el tren històric realitzarà un total de 24 circulacions
fins al 29 d’octubre i el tren panoràmic estarà en funcionament el 23 i 30 de juliol
i el 6 i 13 d’agost.
Finalment, l’històric i emblemàtic Funicular de Gelida, a la comarca de l’Alt
Penedès, uneix el centre urbà del poble i la zona industrial amb l’estació de tren i
esdevé un dels transports més entranyables i desconeguts de Catalunya que està
en servei durant els caps de setmana.
L’espectacularitat del millor cel nocturn de Catalunya
El Parc Astronòmic del Montsec, a la comarca de la Noguera, ofereix durant tot
l’any activitats i esdeveniments en plena natura per apropar la ciència a la
ciutadania i donar a conèixer l’espectacularitat d’un cel nocturn d’insòlites
característiques. Per aquest motiu, és considerat l’equipament d’astronomia més
important de Catalunya.
Entre l’àmplia oferta d’esdeveniments, aquest estiu destaca la projecció de dues
noves pel·lícules: ‘Beyond the sun - Cercant una nova Terra’ a les visites
nocturnes familiars, i ‘Desvelant l’Univers Invisible’ a les visites nocturnes
generals. Una altra proposta és la 12a edició del cicle “Música sota les Estrelles”,
que ha ampliat fins a cinc els concerts per donar resposta a la gran acollida que
obté any rere any. Enguany comptarà amb artistes com Mazoni, Falsterbo o
Hoven, entre altres.
Vídeo de la presentació de la temporada d’estiu 2022 d’FGC Turisme al
Palau Robert: https://www.youtube.com/watch?v=I0DPW1SasJ0
Dossiers de premsa temàtics i recursos gràfics:
https://www.turismefgc.cat/material-multimedia-fgc-turisme/
14 de juny de 2022
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