“Paisatge industrial italià”
Del 22 al 27 de setembre de 2021
(El viatge està limitat a un grup de 15 persones)
Claus i valors del viatge
Visita al nord-est del “Bel Paese” per tenir-ne una visió diferent de l’habitual. Anirem a
Venècia... però no veurem Piazza San Marco, ni el Ponte Rialto ni el dei Sospiri... Góndoles sí
que en veurem, però al lloc on les fan! Descobrirem el vincle entre Venècia i Catalunya, a
través de Marià Fortuny, fill del famós pintor que també es deia Marià Fortuny, i que -com el
pare- era pintor, però també moltes coses més, empresari i inventor, per la qual cosa era
conegut com el “Petit Leonardo” i que Marcel Proust va batejar com a “el mag de Venècia”, la
moda del qual va vestir el món durant els “feliços anys 20”. Ens mourem per tres paisatges
declarats Patrimoni de la Humanitat : La Llacuna Veneta, Ferrara i les Colline del Prosecco.
Entendrem perquè el disseny italià i el “Made in Italy” té la millor reputació, visitant referents
del motor com Ferrari o Ducati; de la gastronomia com els seus vins i grapes, embotits i cafè.
Visitarem escenaris de la revolució industrial que ens han deixat mostres del seu patrimoni, a
ciutats com la tèxtil Schio (“Manchester italiana”) o Bolonya. I antigues manufactures encara
actives com papereres artesanals o tipoteques. I gaudirem del “slow tourism” passejant per
encisadores viles com Bassano del Grappa, Asolo o Ferrara.
.
El viatge el farem acompanyats d’experts en turisme industrial, visitant:
o Molí Stucky, Museu Fortuny i un mestre d’aixa de góndoles, a Venècia
o Les indústries manufactureres: paper, tipografia i cànem a les Colline del
Prosecco, on –naturalment- degustarem aquest excel·lent escumós
o Visita al museu dels productors de la considerada millor grappa d’Itàlia, la
“Poli”, a Bassano del Grappa
o Icones del món del motor amb la col·lecció de cotxes antics del Museo
Bonfanti, Museu Ducati i al Ferrari Factory Experience.
o Patrimoni industrial a la “Manchester italiana” de Schio i al Museu del
Patrimoni Industrial de Bologna
o Exemples de Patrimoni industrial reutilitzat com l’antiga Tabacalera i
l’Escorxador de Bologna
o Visita a la Gypsotheca de Possagno, on veurem els motlles de guix de l’escultor
neoclàssic Antonio Canova, les obres del qual estan als millors museus del
món, i comprendrem el procés que seguia per aconseguir-les
o Indústria alimentària com Cafès Penazzi i el Museo della Salumeria
o Passejades per pobles amb encant i ciutats vibrants: Treviso, Bassano del
Grappa, Asolo, Ferrara, Possagno, Bologna...

Dia 1 (Dimecres, 22 de setembre)
Sortida amb avió cap a l’aeroport de Venècia, on ens recollirà l’autocar que ens
portarà fins a la ciutat de Marco Polo. Allà agafarem un vaporetto fins a la illa de la
Giudecca, la illa més gran de Venècia i on es va desenvolupar la indústria. Aquí
veurem l’antic Molí Stucky, edifici neogòtic construït per un empresari suïs, a
finals del segle XIX, que va arribar a tenir 1.500 treballadors. Inicialment només
era molí fariner. Més tard també fou fàbrica de pasta. Actualment és un luxós hotel
de la cadena HILTON.

A la mateixa Giudecca, descobrirem la història artística i empresarial de Marià
Fortuny de Madrazo, tot visitant el museu Fortuny, antiga fàbrica tèxtil on sobretot
van treballar la seda. Seu va ser l’invent del vestit prisat anomenat Delphos i els
mocadors de coll Knossos. I del seu extraordinari enginy aplicat a les arts
escèniques (excel·lí com a escenògraf) la “Cúpula Fortuny”, a més d’altres invents
reflectits en més de 20 patents, en camps com la fotografia, processos
d’estampació, instruments de navegació, etc.
Finalment, visitarem el taller d’un dels últims mestres d’aixa que construeixen i
reparen les icòniques góndoles tradicionals. També podrem gaudir d’una de les
millors vistes que es poden tenir de Venècia, des de la Giudecca.

Després de dinar i fetes les visites, ens traslladarem cap a Treviso, on farem una
passejada després de sopar tots junts i hi dormirem.

Dia 2, (Dijous, 23 de setembre)
Al matí, després d’esmorzar, i donar un vol per Treviso, anirem a Cornuda, on
farem una visita guiada a l’antic Canapificio (fàbrica de cànem), que ara acull la
Tipoteca, on ens faran una demostració d’impressió. Després de dinar a Cornuda
anirem cap a Vas, població on visitarem la Cartiera (fàbrica de paper) i veurem
com encara fan paper artesanal. Tot seguit, aprofitant que estem a les terres del
Prosecco, visitarem un celler (Biassiotto) on farem un tast de vi escumós
d’aquesta DO, i també veurem una destil·leria (Le Crode)
Tot seguit anirem cap a Bassano del Grappa on passarem les dues properes nits.
Temps lliure per voltar per aquesta meravellosa població i passar pel seu Ponte
Vecchio. Sopar per lliure. Passeig nocturn optatiu.

Dia 3. (Divendres, 24 de setembre)
Després d’un bon esmorzar, ja podrem anar xino-xano cap al museu de la
destil·leria Poli fer una degustació.
Tot seguit ens desplaçarem a Possagno per visitar la Casa Museu i Gipsoteca
de l’escultor Canova, on veurem tots els motlles de guix emprats per fer les seves
escultures neoclàssiques i entendrem quin era el procés per arribar a les seves
magnífiques obres finals. Dinarem en aquesta població i a continuació retornarem
a Bassano del Grappa per visitar la col·lecció d’automòbils del Museo BonfantiVimar. Acabarem la tarda visitant el bonic poble d’Asolo, en un entorn
paisatgístic encisador. Aquesta vila fou la que acollí i on morí Caterina Cornaro,
que havia estat reina de Xipre i d’Armènia, enmig d’un continu de conspiracions
fetes, sobretot, per catalans.
Tornarem a Bassano del Grappa, on passarem la segona nit en aquest poble. Sopar
per lliure.

Dia 4 (Dissabte, 25 de setembre)
Després d’esmorzar anirem a visitar Schio, la “Manchester italiana” . En aquesta
població que manté visible l’etapa de la industrialització, i visitarem la Fabbrica
Alta; el Lanificio Conte (actualment espai d’exposicions); el Giardino Jacquard ;
el barri obrer de La nuova Schio; així com les estàtues dedicades a l’industrial i
prohom Alessandro Rossi i també la dedicada al tessitore (el teixidor) coneguda
per L’Omo que va fer fer el mateix Rossi, en reconeixement als seus treballadors.

Després de dinar a Schio, temps per fer la migdiada a l’autocar fins arribar a
Ferrara , on tot estirant les cames per aquesta ciutat, Patrimoni de la Humanitat,
ens acabarem de despertar visitant Torrefazione Penazzi, que es dediquen a
torrar cafè des de 1926. Allà aprendrem tot de secrets d’aquest producte que a
Itàlia treballen tan bé.

Després, reprendrem el camí fins a Bologna (Bolonya) on farem el chek-in a
l’hotel, on passarem les dues properes nits, i disposarem de temps lliure per voltar
per la ciutat que –diuen- té més carrers porxats del món, i que –com San
Gimignano- també compta amb diverses torres, on els notables de la ciutat
competien a veure qui la feia més alta. Actualment, d’unes 180 que hi haurien
pogut haver, ara en queden menys d’una vintena. Les més famoses les Due Torri
(Asinelli i Garisenda) ambdues inclinades.
Sopar per lliure.

Dia 5 (Diumenge, 26 de setembre)
Avui visitant el Museo del Patrimonio Industriale entendrem perquè Bolonya és
coneguda, entre d’altres qualificatius, com “la rossa” (“la roja”) ja que l’abundant
indústria amb la seva classe obrera féu que –tradicionalment- aquesta ciutat hagi
estat d’esquerres políticament parlant.
Després de dinar, a la tarda, ens espera el Borgo Panigale Experience, que és un
recorregut de la fàbrica al laboratori Fisica in Moto i pel Museu de la marca mítica
Ducati
Al capvespre, un passeig pel cor de la ciutat per descobrir el districte cultural, on
hi trobarem l’antiga Manifattura Tabacchi (tabacalera) l’antic Macello
(escorxador) o el Forno del Pane (panificadora) que apleguen un seguit
d’equipaments culturals: filmoteca, biblioteca, arxius, museus, exposicions,
auditori... el MAMbo (Museu d’Art Modern de Bologna) Un exemple de
recuperació, restauració i reutilització d’espais industrials.
Tot seguit, temps lliure i sopar per lliure.

Dia 6 (Dilluns, 27 de setembre)

L’últim dia del viatge, un plat fort. Una altra icona del “Made in Italy”. Després
d’esmorzar anirem cap a Maranello per veure i viure el Ferrari Factory
Experience, on coneixerem la història del cavallino rampante i del seu fundador.
Després de dinar, mirarem d’apropar-nos a Castelnuovo Rangone per fer la
darrera visita del viatge. En aquest cas, vinculat a la gastronomia italiana, visitant
el MuSa (Museo della Salumeria) on ho aprendrem tot sobre els embotits més
famosos d’Itàlia, el prosciutto i la mortadel·la, entre d’altres. Des d’allà marxarem
cap a l’aeroport de Bolonya per agafar l’avió i tornar cap a Catalunya
NOTA: Aquesta darrera visita al MuSa quedarà condicionada a l’hora de sortida
del vol de tornada, per la qual cosa, no hi ha la seguretat que es pugui fer.

Preu per persona en habitació doble : 1.700 € (socis Club XATIC: 1.650 €)
Suplement individual: 125 € (aquí no s’aplica descompte Club XATIC)
Hotels previstos :
1 nit a TREVISO

Hotel de 3*

2 nits a BASSANO DEL GRAPPA

Hotel de 3*

2 nits a BOLONYA

Hotel de 3*

SERVEIS INCLOSOS:
 Allotjament amb esmorzar als hotels indicats, o similars
 Mitja pensió ( 6 dinars)
 Un sopar (el primer dia, a Treviso)
 Totes les visites i activitats especificades al programa.
 Guies, especialitzats en turisme industrial, acompanyant durant tot el viatge.
 Avions BCN-Venècia i Bolonya/BCN – Autocar privat a Itàlia – Vaporetto a
Venècia
OPCIONAL : Assegurança d’anul·lació de viatge
NOTES:




La reserva no es considerarà formalitzada si no s’ha pagat, com a mínim, la
paga i senyal de 500 €
L’organització es reserva la possibilitat de fer algun canvi al programa, si hi
ha circumstàncies que ho exigeixen.
El preu està garantit fins el 12 d’agost. Tota reserva posterior a aquesta
data, si els bitllets d’avió s’apugen, l’increment s’aplicarà al preu final.

És una proposta de viatge de:

Assistència Tècnica:

info@elgenerador.cat

Timland Trade SL
Llicència: G.C. 3493

Tel: 675.684.464
Elesta Travel Llicència: 544447/2016

