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DILLUNS 12 D’OCTUBRE DEL 2015
EXCURSIÓ CULTURAL A LA VALL DE CAMPRODON I
VISITA A LA COLÒNIA ESTEBANELL

Façana de l’església i cases de la Colònia Estebanell

Pont romànic de Camprodon sobre el Ter

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció a
Ripollès, parant per esmorzar a La Gleva (inclòs en el preu). Prosseguint, després, fins a la colònia
Estebanell. Aquesta colònia es començà a construir l'any 1870. Va ser la primera que es trobava al
costat del riu Ter. Constava de seccions de filatura, teixits de cotó i secció de tints. A la colònia hi
havia església, escola, economat i habitatges pels treballadors i les seves famílies. L'any 1917 va
patir un gran incendi, pel que va haver de ser reconstruïda. L'any 1923 es va fer càrrec de la fàbrica
l’empresa d’electricitat Estabanell i Pahissa, que es va ocupar d'ampliar-la en diverses ocasions, fins
que l'any 1957 va tancar les portes.
Acabada la visita pujarem a l’autocar per anar a Camprodon per fer una passejada fins l’hora de
dinar, que anirem al restaurant per fer el següent àpat:
Escudella barrejada - Albergínies farcides i gratinades - Garró (codillo) rostit al forn, Postres,
pa, vi, aigua, cava brut nature, cafè i gotes.
Ben dinat, després d’una mica de sobretaula, i per estirar les cames, anirem a fer una passejada per
sobre el pont medieval de Sant Joan de les Abadesses i reprendrem el viatge de tornada fins a Sant
Boi per arribar prop de les set de la tarda.

Monestir de Camprodon

Pont de Sant Joan de les Abadesses sobre el Ter

Per a inscripcions a la llibreria Isart (plaça Presas): a partir del dijous dia 1 d’octubre.
Preu, inclòs viatges esmorzar, dinar, i visites: Socis: 37 €uros – No socis 40 €uros
Places limitades. No feu tard a la inscripció ni a la sortida de l’autocar
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

