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DIJOUS 9 de SETEMBRE del 2021 
 

 PASSEIG amb el TELECABINA CADÍ-MOIXARÓ de la MOLINA, 
 

fins al PANORÀMIC NIU de l’ÀLIGA, situat a 2.537 m. 
 

 Visita a l’església de SANT CLIMENT de TALLTORTA  
  
 

 Sortida: a les vuit (8.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de 
Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars. 

 Esmorzar, a càrrec de cadascú, en una àrea de servei. 
 Seguidament arribarem a l’Estació de Muntanya de la Molina, edifici 

Telecabina Cadí-Moixaró, on pujarem amb aquest nou telecabina que 
ens durà fins a un primer punt d’observació i tot seguit continuarà, fins a 
arribar al punt culminat, on es troba el refugi del Niu de l’Àliga. Es tracte 
de tot un trajecte d’observació panoràmica que ens farà gaudir d’unes 
magnífiques vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, una 
experiència única. 

 Dinar: al Restaurant La SOLANA de Bolvir. 
Menú:  trinxat de la Cerdanya. – Xai a la brasa amb guarnició. – Postres a triar. – Vi 
de la casa, aigües, pa, cafè o infusions.   

 Tarda: visita a l’ESGLÉSIA de SANT CLIMENT, situada al petit poble 
rural de TALLTORTA, al bell mig de la baixa Cerdanya. Es tracte d’una 
petita joia poc coneguda, on destaquen les seves pintures d’estil popular 
barroc, datades al s. XVIII i que decoren pràcticament la totalitat del 
temple. També es poden visualitzar les restes exhumades d’un primitiu 
temple romànic, descobertes després de les excavacions realitzades 
últimament.  

 PREU: 98  EUROS 
Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 

14.00h.  Tarda:  616 958 009  (Pere Costa) 
Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  

DIJOUS 2 de setembre, al número de compte següent: 
 

CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
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NOTES:  
 
· Cal dir que tant la nostra Cia. d’autocars PLENACOSTA, com les diferents 
instal·lacions i llocs de visita d’aquesta sortida, estan al corrent amb les autoritats 
competents en matèria sanitària i seguretat. 
· La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones.    
 


