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Dissabte, 18 de novembre de 2017 
 

Resseguint el Riu TER: RUTA LITERÀRIA 
Sant Joan de les Abadesses – La Gleva 

Manlleu – Roda de Ter 
*** 

 Sortida: a dos quarts de nou (8:30 h) del Pg. de Gràcia cantonada 
amb la Gran Via de les Corts Catalanes, la vorera, cantó de mar, sota 
mateix de l’edifici de GENERALI. 

 Breu parada per esmorzar: a càrrec de cadascú, en una àrea de 
servei.  

 Tot seguit: començarem la ruta a Sant Joan de les Abadesses, 
resseguint les passes del poeta Joan Maragall, que estiuejava en 
aquesta població. 
A continuació anirem al Santuari de La Gleva, on va fer estada el 
poeta Jacint Verdaguer, i visitarem la cambra on es va estatjar i per 
finalitzar ens arribarem fins a la Colònia Rusiñol, a Manlleu, on es 
conserven les dependències de la fàbrica i la casa de la família del 
pintor i escriptor Santiago Rusiñol. 

 Dinar: al restaurant de l’antic casino de la Colònia Borgonyà, 
coneguda amb el nom de “la colònia dels anglesos” perquè pertanyia 
a  l’empresa Fabra i Coats.  

MENÚ: 1r. Per anar picar:amanida de parmesà i ametlles torrades, foie mi-cuit  amb compota de 
poma caramel·litzada, gratinada de brie amb mel i pesto d’avellanes, carpaccio de bacallà amb 
crema de tomàquet, olivada i amanida  – 2n. Confit d’ànec amb crema de poma al romaní  –  
Postres: pastís de formatge amb fruites  - Pa, vi, aigües i cafè o infusions. 

 Tarda: anirem a RODA de TER, la població de Miquel Martí Pol; 
veurem la fàbrica on va treballar i altres indrets relacionats amb un 
dels poetes més populars de la literatura catalana. 

*** 
 NOTA:  ens acompanyaran els professors Jaume Closa i Salvador Comelles.  

Durant el dia llegirem poemes i textos dels escriptors vinculats al territori.  
Cada participant tindrà un dossier amb els textos seleccionats.  
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PREU: 79  EUROS 
Per a inscripcions Tel. 93-241.41.42  de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 h. 

divendres de 9:00 a 15:00 h – Tarda:  616.958.009  ( Pere Costa ) 
Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del DIVENDRES 10 de 

novembre, al número de compte següent: 
 

 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 

*** 


