Dissabte 10 de novembre del 2018
RUTA LITERÀRIA: Vallès Occidental - Bages
Ciutat de Terrassa – Parc de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac – Mura
***
 Sortida: a dos quarts de nou (8.30 h) del Pg. de Gràcia a la
cantonada amb la Gran Via de les Corts Catalanes, sota mateix de
l’edifici de GENERALI.
 Breu parada per esmorzar a càrrec de cadascú, en una àrea de
servei.
 Un cop a Terrassa, començarem la ruta literària amb la lectura de
diferents textos en un dels edificis més destacats del modernisme
industrial català: l’enorme fàbrica tèxtil del Vapor Aymerich, Amat i
Jover, actualment seu del Museu Nacional de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Seguidament, anirem a la
Masia Freixa, la casa on es va inspirar Jaume Cabré per a una de
les seves novel·les, i continuarem fins a la Casa Alegre, on visitarem
les sales de Bartra i de Ferran Canyameres.
 Tot seguit, agafem l'autocar per anar fins al poble de MURA, tot
travessant el PARC de SANT LLORENÇ del MUNT i l’OBAC.
Allí visitarem el poble i farem algunes lectures més de textos.
 Dinar: al restaurant l’HOSTAL de MURA.


MENÚ: Pica pica de benvinguda. – 1r.Casoleta de cigronets de l’Hostal.– 2n. Bacallà gratinat
amb samfaina – Postres casolanes. – Pa, vi, aigües i cafè o infusions.

 Tarda: de tornada pararem al COLL d'ESTENALLES i, si el
temps ens ho permet, farem un petit passeig fins a LA MATA, on es
llegiran alguns textos tot gaudint de la lluminositat del capvespre.

***
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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.
PREU: 77 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 DIMECRES 31
d’OCTUBRE al número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 - 2100·3017·08·2200641565
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