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El passat industrial de Catalunya ha deixat un lle-
gat patrimonial de gran valor arquitectònic i cultur-
al. Us proposem una nova forma de fer turisme.
Aquí teniu unes propostes que us permetran
conèixer com es va passar de l'artesania a la indus-
trialització i veure en directe processos ja oblidats
o desconeguts. Museus, fàbriques, molins i
antigues mines amaguen secrets que volen ser
descoberts. Us hi apunteu?

TOTS AL TREN DE VAPOR
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalaunya ofereix la
possibilitat de viatjar en un tren de vapor de comença-
ment del segle XX per la històrica ruta de Martorell-
Enllaç i Monistrol de Montserrat. A l'estació de partida es
pot visitar l'exposició "FGC: un segle i mig d'història", on
s'explica l'evolució del ferrocarril al nostre país. Dies
feiners, públic escolar i activitats educatives. Diumenges
d'octubre a juny.
Informació: FGC 932 051 515 - botiga@fgc.net. Preu:
17,50 Eur. (Consulteu preus per a públic escolar)

UNA EXCUSIÓ PEL BERGUEDÀ
Sortireu de l'Hotel Estel de Berga i anireu a descubrir la
mina de petroli de Riutort, on encara es pot veure con hi
regalima. Después, a l'estació de tren de la Pobla de
Lillet, pujareu al carriles i anireu fins als jardins Artigues,
on gaudireu de l'obra d'Antoni Gaudí. A continuació,
veureu el naixament de les fonts del riu Llobregat, i per
acabar, degustareu un bon dinar a un restaurant del
Berguedà. Mínim 4 persones (el passeig en carriles es
reemplaçarà, segons temporada).
Informació: Taxis Rabel-Hotel Estel - Tel. 938 380 093
- www.parcfluvial.org Preu: 40 Eur.

FÀBRICA ANÍS DEL MONO
La visita a aquesta fàbrica, fundada pels germans
Bosch el 1868, permet conèixer el sistema de produc-
ció artesanal que s'utilitza des de fa 130 anys per
obtenir l'Anís del Mono, i que ha convertit la marca en
una de les més populars del mon. Destaquen, pel seu
valor patrimonial, la sala de destil·lació, l'arxiu i el
despatx del gerent, d'estil modernista. Visita guiada el
tercer diumenge de mes.
Museu Badalona - Tel. 933 841 750
www.museubdn.es - Preu. 3 Eur.

TURISME INDUSTRIAL, A PROP

EL ELEFANTE

Gran éxito de las "Noches de blues" 

El Elefante, situado en la calle del Tenor Viñas, en el barrio de

Bellamar, de la mano de su empresario y excelente músico Tony

Ponce, inauguró el pasado mes de julio, y así cada jueves, unas

sesiones de blues, que han venido acumulando éxito constante. ¡Ahí es

nada! Músicos de la talla de Arturo Blasco, Tito Puerta y Nuria Albazán,

junto a Tony, que fue fundador del exitoso grupo Evolution y guitarra

solista del grupo que acompañaba a Miguel Ríos en sus comienzos, y

participó en la grabación de discos históricos como Memorias de un ser

humano (1974) o La Huerta atómica (1976). 

Todo un aliciente que añadir a las buenas ensaladas, exóticos arroces y

excelentes carnes que se sirven en la no menos buena mesa de El

Elefante.

Ya saben los aficionados al blues y al sibaritismo de la cocina elaborada

con cariño. Una llamada al Tel. 93 665 21 32, para reservar mesa, porque

este es un evento para no dejar escapar. Y, además, repetir. 


