
EL TELEFÈRIC DE LA VALL FOSCA





LA TORRE DE CAPDELLA
VALL FOSCA

Superfície de 165,53 Km² 
19 nuclis de població
Més de 100 Km de senders





SOBRE EL TELEFÈRIC

• Instal·lat al 1981 per a ús privat 

• Capacitat per transportar fins a 25000 kg

• Cedit a l’Ajuntament al 1991 per a ús turístic

• Durada del viatge: 13 minuts (1 m/s)

• Desnivell 450 m (1750 m – 2200 m)

• Servei: juliol, agost i setembre





RECURSOS 

• Accés al Parc Nacional (PN)

• Punt d’informació del Parc, exposició i guiatges

• 32 estanys

• Rutes de senderisme



RECURSOS 

• GR11-20

• Via verda del carrilet

• Pics prop de 3000 m

• Carros de foc, refugi



XIFRES DEL TELEFÈRIC



BENEFICIS

• Recurs turístic de referència

• Accés singular al Parc Nacional

• Augment de pernoctacions a la Vall

• Possibilitat d’oferta de paquets des dels 
allotjaments

• Potenciador de visites a la resta de 
recursos: Museu Hidroelèctric de Capdella, 
patrimoni cultural, senders, etc.







PERFIL DELS VISITANTS

Públic divers: 
Grups grans de tercera edat

Grups de famílies allotjades a la vall

Excursionistes joves i veterans en solitari i en 
parella

Petits grups d’amics o associats d’algun centre 
excursionista

Grups d’esplais i acampades d’estiu instal·lats a la 
Vall Fosca



PERFIL DELS VISITANTS

Procedència:

83,3% catalans 

7,9% altres regions de l’estat 

8,9% estrangers, principalment 

francesos i holandesos



ACCESSOS DES DE LA VALL 
FOSCA AL PARC NACIONAL

• Telefèric

• Via verda del carrilet 

- accés amb 4x4 (pista forestal d’Espui, 
Espot, Llessui)

- accés a peu i BTT (Llessui, Capdella, la 
Central de Capdella)





ENLLAÇ AMB 

TRANSPORT PÚBLIC

Servei de bus a l’estiu: dilluns, dimecres i 
divendres (horari escolar)

Proposta per al 2015

Ampliació del servei del Bus del Parc 

Línia a la Vall Fosca



AVANTATGES

• Afavorir la mobilitat sostenible

• Fomentar l’ús de transport públic

• Promoure una oferta més econòmica de 

paquets turístics amb transport públic

• Potenciar l’accés per la tercera porta del Parc 

Nacional per la Vall Fosca i el Pallars Jussà
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