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CASTANYADA POPULAR  a 

SANTA COLOMA de FARNERS  –  La Selva  – 
  

 Ruta per l’Univers de la RATAFIA 
 Itinerari Poètic Joan VINYOLI 

 
DIJOUS  28 d’octubre del 2021 

 

 Sortida: a dos quarts de nou (8.30 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i 
Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial 
d’autocars. 

 Breu parada: per esmorzar en una àrea de servei, a càrrec de cadascú. 
 Seguidament arribarem a la població de SANTA COLOMA de 

FARNERS, capital de la comarca de la Selva i coneguda per les seves 
fonts i el seu entorn, envoltat de boscos de castanyers, alzines i pins. 
Començarem la ruta pels carrers del nucli històric, acompanyats de la mà 
dels joves emprenedors de la recentment creada COOPERATIVA LA 
SOBIRANA, especialitzada en la producció de ratafia i altres licors, que 
ens introduiran en el coneixement dels orígens de la Festa de la Ratafia, la 
més antiga de Catalunya, i acabarem al seu obrador per descobrir on 
s’amaguen els secrets més ben guardats i com es fan els licors i quines 
característiques té cadascun d’ells, tot finalitzant la nostra visita amb un 
tast d’aquest preuat licor. 

 Dinar de castanyada: al restaurant CAN MERLA de Santa Coloma de 
Farners.  

Menú:  amanida amb embotits de la comarca – Paella de mar i 
muntanya –  

Postres: castanyes i panellets amb vi dolç – Vi, aigua, pa, cafès o 
infusions. 

 Després de dinar, farem l’itinerari poètic Joan VINYOLI, sota el guiatge 
del professor Pep SOLÀ que transcorre per l’interior del Parc de Sant 
Salvador, un espai d’extrema bellesa que ja va captivar l’infant i després 
adolescent VINYOLI. Tot llegint un conjunt de poemes inspirats primer en 
el seu imaginari i, més tard, des de la nostàlgia dels períodes d’estiueig a 
Santa Coloma de Farners.    

 Tot seguit, retorn a Barcelona.  
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PREU: 89 €  
Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 

14.00h.  Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 
Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  

DIJOUS  dia 21 d’OCTUBRE, al número de compte següent: 
CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 

 
 NOTES:  tant la nostra Cia. d’Autocars com totes les instal·lacions i llocs que 

visitarem, estan al corrent de les normatives que les autoritats sanitàries han 
pres,  per tal de garantir  la nostra estada amb la màxima tranquil·litat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones  
 


