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Diumenge, 24 d’octubre del 2010
VIATGE CULTURAL AL COLLSACABRA I GUILLERIES

Viatge panoràmic per les Guilleries, esmorzar a La Gleva - Visita al
Museu del Coure i dinar al restaurant del Santuari del Far
En la visita guiada per l’interior del Museu podrem
veure el procés productiu de transformació del coure en
viu i a través d'una passarel·la que travessa les
instal·lacions de la fàbrica de La Farga Lacambra.
Em la primera part del recorregut es veu és la foneria;
segueix per la vista de les instal·lacions de la colònia,
on es veuen els edificis dels antics treballadors, el que
era la plaça del poble i el campanar de l’església, i
acaba en una de les plantes de trefileria.
Gràcies a aquesta passarel·la es pot veure en viu des que
es fon el coure fins el producte final, com, per exemple,
la fabricació dels cables de la catenària del tren.
Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet, parant per
esmorzar a La Gleva (inclòs en el preu) i continuant el viatge fins La Farga La Cambra, de Les
Masies de Voltregà, on farem una visita guiada per conèixer la transformació del coure en tota classe
d’objectes, des dels tubs d’aigua a les olles o cassoles. Prosseguirem el viatge pel Collsacabra fins
al restaurant del Santuari del far per fer el següent àpat:
1r. Escudella barrejada – 2n. Entremesos variats – 3r. Graellada de carn i botifarra –
Postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i ”raig”.
En acabar el dinar, després d’una mica de sobretaula i d’estirar les cames pels vols del Santuari,
veurem la magnifica vista del pla de Sant Martí de Sacalm. Després reprendrem el viatge de tornada
fins a Sant Boi, per arribar al vol de les 7 de la tarda.

Vista general del Collsacabra i la cinglera del Far

La mateixa cinglera del far des de Sant Martí de Sacalm

Per a inscripcions a la llibreria Isart: socis (titular i 3 acompanyants) a partir del dia 13 d’octubre i,
del dia següent, tothom qui vulgui venir.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visites guiades) Socis: 35 €. No socis 38 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

