Dissabte 2 de juny del 2018
· El SOLSONÈS·
• El SALÍ de CAMBRILS de MUNTANYA
• El ZOO del PIRINEU d’ODÈN
• Sortida: a les vuit (8:00h) del Pg. de Gràcia a la cantonada amb la Gran Via de
les Corts Catalanes, a la vorera del costat de mar, sota mateix de l’edifici de
GENERALI.
• Breu parada per esmorzar a càrrec de cadascú, en una àrea de servei.
• Seguidament, farem via fins a arribar a CAMBRILS (Odèn), on es troba el
naixement de la Ribera Salada (1.100 m d’altitud) i el SALÍ, una antiga explotació
datada de l’any 1780 i emplaçada en un lloc privilegiat i en plena natura. Aquí
farem un passeig guiat i comentat per tot el complex per tal de conèixer a fons el
seu ús històric. Començarem pel molí pelador del gra, més endavant el molí de
pinso, que servia per moldre l’aliment del bestiar, i finalment, tindrem
l’oportunitat de conèixer el funcionament d’un molí fariner. També visitarem
el magatzem del Salí, on hi ha el molí de sal, i acabarem amb la projecció d’un
petit audiovisual sobre la història de les salines.
• Dinar: a la Fonda de ca l’Agustí de Cambrils dels Pirineus.
Menú:1r Amanida catalana – 2n Arròs de muntanya – 3r Anyell amb
guarnició – Postres variades – pa, aigua, vi, cava i cafè o infusions i gotes.

• Tarda: anada fins als peus de la Roca de Canalda, un espai natural protegit que
forma part del massís del Port del Comte, on s’hi ubica el nou ZOO del
PIRINEU, un centre d'aus rapinyaires i petits mamífers que ens proporcionarà
l’oportunitat de conèixer diferents tipus d’animals que viuen a Catalunya, i on
l’activitat central és una espectacular exhibició d’aus en vol lliure. A més, gràcies
a la ubicació privilegiada de l'amfiteatre des d’on es veuen les exhibicions,
podrem gaudir d’unes espectaculars vistes de tres quartes parts del territori català:
des del Montseny, passant per Montserrat, la Serra de Prades i el Montsec.
PREU: 70 EUROS
Per a inscripcions cal trucar al 93-241.41.42 de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 h.
POL VIATGES,S.L gc md286
Sant Elies, 11-19 despatx 92
08006 Barcelona
Tel.:0034 93 241 41 42
info@polviatges.com
www.polviatges.com

i divendres de 9:00 a 15:00 h – Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)
Per fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del DIVENDRES 25 de maig
al número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 - 2100·3017·08·2200641565

POL VIATGES,S.L gc md286
Sant Elies, 11-19 despatx 92
08006 Barcelona
Tel.:0034 93 241 41 42
info@polviatges.com
www.polviatges.com

