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HISTORIAL
El 03-05-2003 se inauguró un ascensor inclinado (mal llamado Funicular) que une la plaça de l'estació de la
Renfe con la plaça de l'ajuntament. De hecho el ascensor solo llega a la calle Raval de les Monges y su
último tramo se realiza mediante un ascensor panorámico estandar de tipo vertical .
Su funcionamiento es totalmente automático. Está controlado mediante cámaras conectadas a la central
de la Policia Local
El primer proyecto o borrador data de 1923 pero nunca llegó a prosperar hasta ahora.
Salva un desnivel de 27,2 metros con un recorrido de 75 metros. Su única cabina puede transportar hasta
25 personas.
Es un servicio totalmente gratuito, que funciona a la demanda desde las 08 hs. a las 23 hs.
Puede considerarse un Servicio Urbano (el primero en Puigcerdá).
Alguna fuente apunta como constructor a Elevatori Maspero de Appiano Gentile (no he podido comprobarlo)
pero la inmstalación y el mantenimiento lo lleva Ascensors Soler SA. (Ver: http://www.ascensors-soler.cat/ ).
En 09-2015 el Ayuntamiento de Puigcerdà establece un acuerdo con la Associació de Taxistes de
Puigcerdà para atender el Servicio Urbano de Puigcerdà, que se realizará con coches tipo Taxi
que iran identificados (mediante pegatinas) atendiendo un recorrido fijo con horarios. (Ver Lineas).

Associació de
Taxistes de Puigcerdà

Notas / Noticias
Datos en: http://www.puigcerda.cat/noticies/nou-transport-urba-de-puigcerda

NOU TRANSPORT URBÀ DE PUIGCERDÀ
Des de fa més d’un mes ja funciona el nou sistema de transport urbà de
proximitat de Puigcerdà, que connecta el centre de la Vila amb els barris i els
equipaments més importants, com l’Hospital Cerdanya, la Residència Geriàtrica o
l’estació de tren.
El nou servei de transport urbà funciona de dilluns a diumenge, de 8 a 13 h i de
16 a 20 h, i té el següent recorregut: inici a la plaça Barcelona, Residència
Geriàtrica/Via Ceretana, Hospital Cerdanya, plaça Barcelona, pont de Sant Martí,
Colònia Simon, plaça de l’Estació, carrer de Vilallobent (Baronia), parc dels 4
Camins, passeig Josep Pla/avinguda del Segre, carrer Moixeró, avinguda del
Segre/avinguda Catalunya i final a la plaça Barcelona.
Aquest nou servei de l’Ajuntament de Puigcerdà el presta l’Associació de
Taxistes de Puigcerdà. Les parades estan identificades amb una senyal distintiva i els vehicles van logotipats.
El preu del bitllet senzill és d’1,50 €, però si s’adquireix un abonament de 10 viatges, el preu del bitllet surt a 0,90 € per trajecte. Els
abonaments de 10 viatges es poden comprar a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà.

Sobre el ascensor inclinado existe un importante detalle en el sitio: http://www.trenscat.com/funis/puigcerda_ct.html
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Detalle del recorrido del ascensor, año 2007
Datos en: http://www.trenscat.com/funis/puigcerda_ct.html

Detalle de la Línea (de taxis), año 2015
El nou sistema de transport urbà de proximitat de Puigcerdà, que connecta el centre de la Vila amb els barris i els
equipaments més importants, com l’Hospital Cerdanya, la Residència Geriàtrica o l’estació de tren.

El nou servei de transport urbà funciona de dilluns a diumenge, de 8 a 13 h i de 16 a 20 h, i té el següent
recorregut: inici a la plaça Barcelona, Residència Geriàtrica/Via Ceretana, Hospital Cerdanya, plaça Barcelona,
pont de Sant Martí, Colònia Simon, plaça de l’Estació, carrer de Vilallobent (Baronia), parc dels 4 Camins, passeig
Josep Pla/avinguda del Segre, carrer Moixeró, avinguda del Segre/avinguda Catalunya i final a la plaça Barcelona.
Aquest nou servei de l’Ajuntament de Puigcerdà el presta l’Associació de Taxistes de Puigcerdà. Les parades estan
identificades amb una senyal distintiva i els vehicles van logotipats.
El preu del bitllet senzill és d’1,50 €, però si s’adquireix un abonament de 10 viatges, el preu del bitllet surt a 0,90 € per
trajecte. Els abonaments de 10 viatges es poden comprar a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà.

