
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTIVITAT:  Senderisme guiat per les vinyes del Celler Hugas de Batlle, a Colera, amb lectures poètiques de Walter  
Benjamin i autors catalans. Tast de vins i rostit a l'aire lliure.  
 
DATA:  Diumenge, 5 d'abril de 2015. 
 
TRANSPORT: Els participants es desplaçaran a Colera pels seus propis mitjans. 
 
HORARI: Es preveu començar la recepció ales 9:30h.del matí i acabar a les 16'00h. 
 
NOMBRE D'ASSISTENTS: Grups de 20 persones. Es requereix un mínim de 15 per realitzar l'activitat. 
 
ACTES PROGRAMATS: 

• A les 9'30h., recepció a l'entrada de Colera, en el parc infantil al costat de l'Hostal Tots som Pops. Ens dirigim al 
Coll de Sant Antoni pel tram del GR11, agafem la pista que ens porta en direcció a l'ermita de Sant Miquel - Puig 
d'Esquers, fins arribar a la finca Coma Fredosa. Passejada pels dos vessant del puig, tot gaudint de la zona de 
garnatxes i carinyenes.  

• Al cim, procedirem a la lectura d'un passatge de l'obra de Walter Benjamin i altres lectures poètiques d'autors 
catalans.  

• Posteriorment, descens a la riera de Molinars, que seguirem fins arribar a la finca La Falguera, pujarem als 
bancals per visitar els carinyenes joves i, per últim, visitarem les vinyes dels carinyenes vells, de més de 70 
anys.  

• Sobre les 13'30h. ,a la mateixa finca La Falguera, farem un tast previ al dinar, que inclou un rostit a la manera 
argentina, en plena natura.  

 
ANFITRIONS: L'organització de l'activitat és a càrrec de Dynamics, els dinamitzadors culturals de l'Associació Passatges 
de Cultura Contemporània de Portbou. La Bodega que ens obre les vinyes és el Celler Hugas de Batlle, i el guia és Josep 
Cardoner i Malet, guia titulat de Cap de Creus. 
 
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: El dilluns 30 de març serà el darrer dia en què es rebran les reserves, llevat que hi hagi canvis, 
que s'anunciarien al web. Si s'arriba al màxim de persones, l'organització es reserva el dret d'ampliar el nombre de grups 
o establir una nova data d'acord amb els interessats. 

PREU: Aquesta activitat té un cost de 40€. Per inscriure's, cal emplenar el formulari que apareix en l'activitat al blog de 
Dynamics. En el correu de confirmació s'indiquen els passos necessaris per al pagament. 

 
OBSERVACIONS: Cal anar ben calçat i estar en plena forma.  DIFICULTAT MITJA-BAIXA 
 
DESCÀRREC: Si per causes alienes a l'organització, inclemències del temps o altres motius de força major no es pogués 
dur a terme l'activitat, es reintegrarà el pagament rebut a cada consignatari  o s'acordarà una nova data per dur a terme 
l'activitat i podrà escollir una altra data o un canvi d'activitat entre les que estiguin disponibles. L'associació no es 
responsabilitza  de les possibles molèsties ocasionades pels canvis. 

 

 

I JORNADES DE PATRIMONI I ENOTURISME - COLERA– Setmana Santa 2015 

 

COLABORA: INSCRIPCIONS AL WEB:  
http://portboudynamics.blogspot.com.

 
 

Associació Passatges de Cultura Contemporània www.passatgescultura.org +34.660 827 023  DYNAMICS http://portboudynamics.blogspot.com.es/  +34 633 873 888       
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Nota adhesiva
Cal anar ben calçat (dificultat mitjana-baixa)¿Val la pena posar el temps que dura la caminada? 

















 



 (
I JORNAD
ES DE PATRIMONI
 
I
 ENOTURISM
E
 
- 
COLERA
–
 
Se
t
mana
 Santa 2015
)



ACTIVITAT:  Senderisme guiat per les vinyes del Celler Hugas de Batlle, a Colera, amb lectures poètiques de Walter  Benjamin i autors catalans. Tast de vins i rostit a l'aire lliure. 



DATA:  Diumenge, 5 d'abril de 2015.



TRANSPORT: Els participants es desplaçaran a Colera pels seus propis mitjans.



HORARI: Es preveu començar la recepció ales 9:30h.del matí i acabar a les 16'00h.



NOMBRE D'ASSISTENTS: Grups de 20 persones. Es requereix un mínim de 15 per realitzar l'activitat.



ACTES PROGRAMATS:

· A les 9'30h., recepció a l'entrada de Colera, en el parc infantil al costat de l'Hostal Tots som Pops. Ens dirigim al Coll de Sant Antoni pel tram del GR11, agafem la pista que ens porta en direcció a l'ermita de Sant Miquel - Puig d'Esquers, fins arribar a la finca Coma Fredosa. Passejada pels dos vessant del puig, tot gaudint de la zona de garnatxes i carinyenes. 

· Al cim, procedirem a la lectura d'un passatge de l'obra de Walter Benjamin i altres lectures poètiques d'autors catalans. 

· Posteriorment, descens a la riera de Molinars, que seguirem fins arribar a la finca La Falguera, pujarem als bancals per visitar els carinyenes joves i, per últim, visitarem les vinyes dels carinyenes vells, de més de 70 anys. 

· Sobre les 13'30h. ,a la mateixa finca La Falguera, farem un tast previ al dinar, que inclou un rostit a la manera argentina, en plena natura. 



ANFITRIONS: L'organització de l'activitat és a càrrec de Dynamics, els dinamitzadors culturals de l'Associació Passatges de Cultura Contemporània de Portbou. La Bodega que ens obre les vinyes és el Celler Hugas de Batlle, i el guia és Josep Cardoner i Malet, guia titulat de Cap de Creus.



DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ: El dilluns 30 de març serà el darrer dia en què es rebran les reserves, llevat que hi hagi canvis, que s'anunciarien al web. Si s'arriba al màxim de persones, l'organització es reserva el dret d'ampliar el nombre de grups o establir una nova data d'acord amb els interessats.

PREU: Aquesta activitat té un cost de 40€. Per inscriure's, cal emplenar el formulari que apareix en l'activitat al blog de Dynamics. En el correu de confirmació s'indiquen els passos necessaris per al pagament.



OBSERVACIONS: Cal anar ben calçat i estar en plena forma.  DIFICULTAT MITJA-BAIXA



DESCÀRREC: Si per causes alienes a l'organització, inclemències del temps o altres motius de força major no es pogués dur a terme l'activitat, es reintegrarà el pagament rebut a cada consignatari  o s'acordarà una nova data per dur a terme l'activitat i podrà escollir una altra data o un canvi d'activitat entre les que estiguin disponibles. L'associació no es responsabilitza  de les possibles molèsties ocasionades pels canvis.
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