
la Vall de Núria, estacions amb segell de tradició a

l'esquí català, mereixerien incorporar als seus lemes

publicitaris el de By Train. Encara que a molts els

sembla un anacronisme que els esquiadors gaudeixin

del seu esport després d'un viatge en tren, molts

altres escullen aquesta via i, posada en pràctica, la

veritat és que resulta comprensible l'elecció.

‘Bye, bye car’

Qui no ha somiat més d'una i de dues vegades amb

esquivar les caravanes a la tornada d'un cap de set-

mana d'esquí? Qui no s'hauria pres una cerveseta a

l'acabar la jornada i ha renunciat per prudència i civis-

me, en el millor dels casos, si havia de posar-se al

volant d'un vehicle? Qui no ha sumat el cost de la

gasolina invertida en desplaçar-se a una estació d'es-

quí, afegint la despesa dels peatges? Qui no ha sofert

al posar les cadenes? Qui no ha consultat les condi-

cions de les carreteres abans de viatjar i ha esquiat

preocupat per com estarien al final de la jornada?

I no obstant aquestes i moltes altres preguntes, hi ha

molts que no han passat per tot això o que, un bon

dia, van decidir no veure's de nou en el mateix tràngol.

La Molina i Vall de Núria, amb aquest lema modern

del By Train, ofereixen la possibilitat de dir adéu als

inconvenients del cotxe i, a més a més, han desenvo-

lupat el concepte fins a posar-ho molt, molt fàcil als

qui estan farts de caravanes durant la setmana per

Tot i que la majoria dels esquiadors es desplacen a les estacions en cotxe o

en autocar, hi ha un parell de centres hivernals, la Molina i la Vall de Núria,

que ofereixen l’aventura d’arribar-s’hi a practicar alguna modalitat blanca en

tren. Una experiència recomanable i força relaxant.

Va haver-hi una època en què els aficionats a l'esquí

se semblaven poc als d'ara. No s'havien inventat els

canons de neu artificial, així que depenien de la mete-

orologia com ara ni somiem si volien practicar el seu

esport favorit. Tampoc hi havia els transports d'avui

dia, i encara es complicaven més les coses en les

condicions que aquells valents havien de desplaçar-se

a la muntanya. És a dir, quan la neu havia fet acte de

presència i les comunicacions per carretera es posa-

ven difícils. La imatge que ve al cap és la del tren,

aquell mitjà que podia, si més no, acostar aquells

esquiadors a posar-se en contacte amb el seu objec-

tiu. Dues estacions saben molt de tot això, tenen el

que es denomina memòria històrica i, a través dels

seus arxius, fotografies, però sobretot testimoni oral,

es pot fer un a la idea del que era aquell esquí més

que primitiu pioner.

Els temps han evolucionat. Ara hi ha canons de neu,

màquines que deixen les pistes com catifes i tot una

infinitat d'evolucions que han canviat notablement el

concepte del lliscament. Els esquiadors d'ara han

omplert el seu vocabulari d'anglicismes i parlen de

freestyle, freeride, snowboard, snowboardcross, ski-

cross, slopestyle, big jump, snowpark i un altre bon

nombre de paraules que entronquen amb el concepte

de modernitat blanca.

Però com els temps canvien per a tothom, La Molina i
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anar al treball o no tenen carnet o volen gaudir de la

jornada d'esquí des que treuen el primer peu de casa.

Tot el que necessites en un sol bitllet

L'esquiador de Barcelona només haurà d'escollir si es

trasllada a l'estació de tren en el seu vehicle particu-

lar o presumeix de vestimenta i material al metro,

bus o taxi.

Si viu a prop recorrerà el camí a peu, igual que els

qui optin pel By Train des d'alguna de les parades que

separen l'Hospitalet de Llobregat de La Molina o

Ribes de Freser. Barcelona-Sants, Plaça de

Catalunya, Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal són

els punts des d'on començarà la jornada d'esquí per

als barcelonins que s'apuntin a aquesta opció i deixin

a casa les claus del cotxe.

La sorpresa per als no iniciats arribarà quan es diri-

geixin a les taquilles per comprar el seu bitllet de

tren: amb o sense forfet?

Veuran llavors que RENFE ha pensat en ells i que els

ofereix la possibilitat d'adquirir a Barcelona o a l'esta-

ció més pròxima el passi de transport per accedir als

remuntadors. El preu, a més a més, redueix a la

mínima expressió –4,80 euros anada i tornada en

temporada alta en el cas de La Molina– el cost del

desplaçament, i esborra del mapa el fantasma de les

caravanes, els peatges i el combustible. Serà unes

dues hores i mitja aproximadament el temps invertit

a arribar al destí des de Barcelona, però amb la

garantia que serà aquest. Ni més ni menys.

Autobús o cremallera

El concepte By Train es bifurca una vegada arribats a

aquest punt si l'elecció ha estat per l'una o l'altra

Quan costa?
Anar a La Molina
Origen: L’Hospitalet de Llobregat.
Arribada: La Molina.
Horaris cap a La Molina: 06.54 h, 09.00,
11.00 i 12.00 hores.
Horaris cap a L'Hospitalet: 16.58 i 19.16.
Temps estimat: tres hores, aproximadament.
Preu: anada i tornada, 13 euros. El preu que
inclou el viatge en tren, l’autobús i el forfet és de
35,80 euros adult temporada alta i 26,85 nen
en temporada alta -32.25 euros i 24,85 en
temporada baixa-.

Anar a Vall de Núria
Origen: L’Hospitalet de Llobregat
Arribada: Ribes de Freser, enllaç amb el crema-
llera que porta a Núria.
Horaris cap a Ribes de Freser: 07.00h, 07.57 i
09.17 hores.
Horaris cap a L'Hospitalet: 17.29 i 19.48
Temps estimat: dues hores fins a Ribes.
Horaris de Ribes de de Freser fins a Núria:
09.20, 10.10 i 11.00.
Temps aproximat: entre 25 i 30 minuts.
Horaris de Núria a Ribes de Freser: 16.50,
17.40 i 18.30 hores.
Preu: anada i tornada RENFE, 10,40 euros.
Preu anada i tornada cremallera, 14,80 euros.
23,95 en festiu i 19,65 adults en laborable és
el preu que inclou el forfet més el cremallera,
pels 18,60 i 15.50 euros en el cas dels nens.

Més informació
RENFE (www.renfe.es i 902 24 02 02) i
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(www.fgc.net i 93 205 15 15 i 93 205 10 12).
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L’ambient d’esquí que es viu en un

tren blanc té un caire especial

Després d’arribar a La Molina tant sols

has de baixar unes escales i esperar a

que vingui l’autocar que un un obrir i

tancar d’ulls et deixi a les pistes.

� �



Una imatge pels nostàlgics,

aquesta de La Molina.

�

estació, perquè cada una disposa d'un transport dife-

rent per arribar fins a les pistes.

La Vall de Núria compta amb un públic més familiar,

defensa una combinació d'esquí i muntanya i les seves

deu pistes estan lluny dels grans dominis que oferei-

xen altres, però ningú dóna més si l'objectiu és gaudir

del viatge tant o gairebé tant com de la jornada. Al

baixar del tren a Ribes de Freser, s'ha de caminar

uns quants metres, molt pocs, per arribar a l'estació

del cremallera, aquest mitjà únic de transport que

permet contemplar un paisatge maquíssim als

Pirineus. Aquelles vies dentades que remunten el des-

nivell fins a la Vall de Núria mentre una veu en off et

comenta el que estàs veient donarien per un reportat-

ge per elles mateixes, així que ens quedarem amb

l'esperit que transmeten i ens centrarem de nou en el

nostre esquiador ferroviari.

Arribats a Núria, experiència obligada per a tots els

amants de la neu, han d'agafar el telecabina, evident-

ment inclòs en el combinat de forfet+cremallera

adquirit. Aquest últim pas no és obligat, però permet

accedir a l'Alberg Pic de l’Àliga, on poder deixar el

calçat, motxilla i/o béns diversos a les taquilles per

iniciar el primer descens.

Si l'elecció era La Molina, el baixador està en el poble

que va donar nom a l'estació, un encant de construc-

ció que té molt en compte la fusta. Es tractarà lla-

vors de baixar les escales que connecten amb la

carretera principal, a penes uns quants esglaons, i

agafar l'autobús que porta a pistes. Aquest últim

transport està inclòs també en el bitllet adquirit a

RENFE i, en pocs minuts, estarem davant el remunta-

dor amb el qual començarà la jornada sobre esquís.

Els autobusos, perquè ningú es preocupi, estan equi-

pats per transportar les planxes i els bastons i el for-

fet, que des de l'inici, el portem a la butxaca.

Com succeïa en la Vall de Núria, l'estació de La

Molina disposa al peu del remuntador de la Pista

Llarga d'unes taquilles on per 2,30 euros, més un

dipòsit amb retorn de 3 més, podem deixar els resi-

dus urbanites i equipar-nos com esquiadors.

Tornada a casa sense sorpreses

El retorn en tots dos casos no és res més a la inre-

vés. Recollir béns de les taquilles, pujada al cremalle-

ra o a l’autobús i relaxada espera al costat de les vies

fins que arribi el nostre tren. Adéu per tant als mal-

decaps sobre el trànsit. Adéu a les caravanes. Adéu

als tan repetits problemes de carretera. L'únic que

s'ha de fer és deixar-se portar.

Quin conductor no ha mirat amb enveja als companys

de cotxe que donaven una becaina durant la tornada a

casa? Qui no mira amb desgrat els quilòmetres que
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resten amb el cansament acumulat de la jornada

d'esquí? El tren acaba amb tots aquests problemes. I

sense fred, perquè disposen de calefacció per fer

encara més agradable el viatge.

Anècdotes per explicar

Un anunci de cotxes invita als seus clients potencials

que inverteixin en anècdotes, perquè sempre creixen,

però pocs mitjans de transport les ofereixen de tanta

qualitat com el tren. Amb el temps, molts comptaran

que, quan pugen a aquest nou mitjà de transport, si

ho fan des de Barcelona, resulta difícil trobar seient

en primera instància, perquè va ple malgrat que ningú

ho diria al voltant de les set del matí.

Els encara més experts relataran que aquests com-

panys de vagó, treballadors i estudiants en la seva

majoria, descendeixen de dilluns a divendres a Vic, bé

per iniciar la seva jornada laboral, bé per dirigir-se a

la Universitat.

Per als esquiadors, arriba llavors el moment d'estirar

les cames, de contemplar el paisatge, de llegir -més

enveja per als conductors-, d'escoltar música o, sim-

plement, de reprendre els comptes amb el somni

interromput. Aquests comptes s'ajusten a la volta

des del primer moment i, en la intimitat del vagó, es

travessen les converses sobre descensos, neu i habi-

litats de cada un.

El dia següent, cada mortal ha de tornar a la seva

rutina. Arriba la feina i/o l'estudi, però arriben també

les posades en comú sobre el que s'ha fet durant el

temps d'oci. Si el grup de referència està format per

esquiadors, els anglicismes es posaran de nou sobre

la taula. El ja iniciat tindrà en aquest moment l'opor-

tunitat d'aportar el seu i, potser, la necessitat, de

convèncer els altres que ha trobat la nova tendència

del segle XXI: By Train.

Més informació

La Molina (www.lamolina.com i 972 89 20 31) i la Vall

de Núria (www.valldenuria.com i 972 73 20 20). �

Molts són els punts a favor d’anar a

esquiar en tren 

Tot i no gaudir del domini

esquiable d’altres estacions,

cap persona pot negar el

romanticisme i la bellesa de la

Vall de Núria.

�
D’on para el cremallera de

Núria fins a les pistes hi ha

molt poc tros.
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