“Turisme Industrial al País Valencià”
(a demanda, d’abril a setembre)
(Per tal de poder accedir a determinades visites i restaurants, el viatge està limitat a un grup
màxim de 20 persones)
Claus i valors del viatge
Viatge pel País Valencià, amb l’eix temàtic del turisme industrial, visitant museus públics i
privats, grans i petits, però tots ells interessants. Visites guiades pels responsables de l’espai
visitat o per experts en patrimoni industrial. Visites que, d’altra manera, seria difícil poder fer.
Alhora, descobrirem la rica gastronomia mediterrània d’aquesta terra, que va més enllà de
l’arròs. Si bé farem una immersió en la cultura d’aquesta planta herbàcia que és la dieta
bàsica del 70 % de la humanitat, tot parlant amb les persones que el conreen.
El viatge el farem acompanyats d’un expert en turisme industrial.


Tour visitant:
o Parc Miner del Maestrat
o Reial Fàbrica de pisa i ceràmica del Comte d’Aranda, a l’Alcora
o Ruta de la Seda per València, que fou la capital europea d’aquest teixit, a la
riba occidental del Mediterrani, durant l’edat Mitjana, i que ens ha llegat
edificis com La Llotja, que és Patrimoni de la Humanitat UNESCO
o Ruta guiada per una experta en patrimoni industrial per València
o Farem una immersió al món de l’arròs, visitant el museu, un antic molí d’arròs,
i també en visitarem una explotació, “els tancats” i coneixerem les diferents
varietats d’aquest aliment. Naturalment menjarem una paella allà on va
néixer.
o Farem un passeig en barca, a última hora de la tarda, per l’Albufera.
o Visita de caire més etnològic al Museu d’Oficis i Tradicions de la bonica vila de
Bocairent
o Veurem el Museu Valencià del Paper a Banyeres de Mariola, on també veurem
un dels molins que integren la “Ruta dels Molins”, la bassa i el repartidor
d’aigües
o Visitarem el museu i la fàbrica d’El Serpis, elaboradora d’olives farcides
o A Alcoi visitarem el Museu dels Bombers, cos que va ser fundat pels industrials
alcoians per fer front als freqüents incendis que es produïen a les seves
fàbriques. I també veurem el seu lloc de trobada social, el “Círculo Industrial”,
que es una càpsula del temps modernista extraordinària. Farem una ruta per
aquesta ciutat modernista i industrial i també coneixerem on va néixer tot, El
Molinar, de la mà d’un expert en patrimoni industrial local.
o Gaudirem d’un “món de nines” a Onil
o Veurem el Museu de la cantereria (terrissaire) d’Agost i una ciutat que és
símbol de la industria del calçat: Elda i el seu museu dedicat al calçat.
o I el món de la rajola ens descobrirà tots els seus secrets al Museo del Azulejo
d’Onda




Pobles autèntics i ciutats vibrants
Gastronomia variada i amb cuina tradicional: “esgarraet”, “bajoca farcida”,
“pericana”, “mandonguilles de peix”, “arròs a banda” o “del senyoret” seran alguns
dels plats que podrem tastar

Dia 1
Sortida a 2/4 de 8 del matí, de Terrassa. Visita del Parc Miner del Maestrat.
Dinar al restaurant Els Miners i tot seguit ens desplaçarem fins a L’Alcora, on
visitarem el museu i la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda.
Al mateix municipi, capital de la comarca d’Alcalatén, farem un passeig per
descobrir la ruta dels murals ceràmics.
Tot seguit, ens desplaçarem a València on dormirem.

Dia 2
Al matí, després d’esmorzar, trobada del grup per fer la Ruta de la Seda, on
descobrirem la importància que tingué València com a centre-capital per a la
producció de la seda, en el mediterrani occidental, i que ens ha deixat testimonis
que en reflecteixen aquesta importància, com el Barri de Velluters, el Museu del
Col·legi de l’Art Major de la Seda i la imponent Llotja gòtica. Patrimoni de la
Humanitat.

Tot passejant arribarem al Museu de l’Arròs, on veurem com es preparava aquest
cereal i ens endinsarem en la cultura de l’arròs. Per a la qual cosa ens
traslladarem al lloc on tot comença, al Palmar, un antic poble de pescadors, al
bell mig del Parc Natural de l’Albufera. Allà encara podrem veure alguna de les
tradicionals barraques i després de fer un dinar tradicional, amb esgarraet,
mandonguilles de peix, i un arròs a banda, o del senyoret, visitarem un productor
arrossaire i veurem els seus tancats, on produeix aquest gra. Després d’un descans
per refrescar-nos, farem un passeig en barca per l’Albufera, quan el sol ja
comenci a baixar.
Tot seguit, retorn a València, per passar la segona nit.

Dia 3
Després d’esmorzar, l’arquitecta experta en patrimoni industrial, Diana Sánchez,
ens farà un interessant recorregut pels testimonis industrials de la capital del
Túria. Alguns d’ells recuperats, restaurats i reutilitzats; i d’altres en procés de
transformació o risc de desaparèixer. Duran la ruta veurem les antigues
Drassanes, i els tinglados del port; la modernista Estació del Nord, la
Tabacalera, el Mercat Central, les Naus de la Cros, l’antiga fàbrica de
Bombas Gens o de l’emblemàtica fàbrica de ceràmica La Ceramo. La ruta la
farem combinant passeig a peu i amb l’autocar.

Després de la ruta guiada pel patrimoni industrial de València, ens dirigirem cap
al bonic poble de Bocairent, on dinarem i després visitarem el museu privat, de
tipus etnogràfic, Museu d’Oficis i Costums, on el seu impulsor, el Sr. Martí ens
farà la visita guiada i una demostració de funcionament dels telers manuals.
També visitarem un espectacular pou de glaç, la Cava de Sant Blai

A continuació emprendrem el camí cap a Banyeres de Mariola, on visitarem el
Museu Valencià del Paper i el Molí de l’Ombria, un dels nombrosos molins
que hi havia ubicats en aquest primer tram del riu Vinalopó. La visita la farem de
la mà de l’expert en patrimoni industrial Gabriel Guillem. Després baixarem de la
serra de Mariola per anar a Alcoi, per instal·lar-nos a l’hotel..
Dia 4
Després d’esmorzar anirem a visitar la coneguda fàbrica d’olives El Serpis, on
veurem el seu museu i la línia de producció.
A continuació visitarem el MUBOMA (Museu de Bombers de la província
d’Alacant) ubicat en una antiga fàbrica tèxtil, i que aplega una espectacular
col·lecció de peces d’aquest cos, creat pels industrials alcoians, davant els
sovintejats incendis que es produïen a les seves fàbriques. Una manera
d’endinsar-nos en la història de la industrialització d’aquest important centre
fabril que fou Alcoi.
L’especialista Gabriel Guillem s’afegirà al grup per interpretar el paisatge
industrial que es contempla des d’aquell indret; i sobretot d’El Molinar, que pren
el seu nom de l’abundant concentració de molins de farina i de paper ubicats aquí
(des del segle XV) per aprofitar l’aigua del riu del mateix nom. Molins que
després serien substituïts per fàbriques.
Tot seguit, anirem a dinar. Oportunitat per tastar la pericana i les bajoques farcides

Després de dinar i deixar una estona lliure per fer la migdiada o el que cadascú
vulgui, anirem a fer una visita guiada, de la mà de Gabriel Guillem, per conèixer
l’Alcoi modernista i industrial, que ens servirà per fer-nos una idea d’aquella
ciutat industrial de finals del S.XIX i del S. XX.
Temps lliure i dormirem al mateix hotel d’Alcoi del dia anterior.

Dia 5
Després d’esmorzar marxarem cap a Onil, on observarem la singularitat que cada
municipi d’aquestes contrades es va especialitzar en un sector i producte. En
concret, a Onil, l’especialització es va centrar en la fabricació de nines. Una
indústria que va començar al 1870, quan Ramon Mira Vidal va crear la primera
nina de l’Estat espanyol aquí, a Onil. D’aquell pioner van sorgir una multitud
d’empreses (sovint familiars) que han crescut i persistit en el temps, essent
actualment –encara- un sector industrial viu i que exporta els seus productes
arreu del món. En primer lloc visitarem la fàbrica “Paola Reina” i tot seguit
anirem al Museo de la Muñeca, on podrem comprovar l’arrelament d’aquesta
indústria a Onil.
Tot seguit ens n’anirem a Agost, poble especialitzat en la terrissa, per visitar el
Museu de la Cantereria.

Després de dinar, a Elda, que és un enclavament especialitzat en la indústria del
calçat, hi visitarem el Museu del Calçat José María Amat Amer
Allotjament a l’hotel i temps lliure.

Dia 6
Després d’esmorzar, desfent el camí de tornada a casa, pararem a Onda, per
visitar el nou Museo del Azulejo Manolo Safont, que aplega una de les
col·leccions més completes de la rajola des de l’època clàssica i paleocristiana
fins als nostres dies, cosa que ens permet veure l’evolució d’aquest producte, del
qual, Onda i el seu entorn, han estat un dels principals centres de producció. En
aquest mateix museu tindrem l’oportunitat de veure l’exposició temporal Gaudí
& Trencadís que relaciona l’arquitecte modernista amb materials elaborats a
Onda, tal i com es testimonia en algunes de les ceràmiques emprades en els
bancs de trencadís del Parc Güell.
Abans de reprendre el camí cap a Catalunya, dinarem en la tranquil·la i agradable
Plaça de l’Almudí a Onda mateix.
Després de dinar, ruta –amb alguna parada tècnica- fins arribar a Terrassa sobre
les vuit del vespre (aprox.)

PREUS: PER A 10,15 o 20 persones. Suplement habitació individual : 125 €
Preu per persona:
Fins a 10 pax:
De 10 a 15 pax:
De 15 a 20 pax:

1.100,- € (socis Club XATIC: 1.050,- €)
950,-€ (socis Club XATIC: 900,- €)
900,-€ (socis Club XATIC: 850,- €)

Suplement individual: 178,-€ (aquí no s’aplica descompte Club XATIC)
Hotels previstos :
2 nits a VALÈNCIA

Hotel de 4*

2 nits a ALCOI

Hotel de 4*

1 nit a ELDA

Hotel de 4*

SERVEIS INCLOSOS:
 Allotjament amb esmorzar als hotels indicats, o similars
 Mitja pensió ( 6 dinars) amb begudes, postres i cafès inclosos.
 Totes les visites i activitats especificades al programa.
 Visites guiades per experts i responsables dels llocs visitats
 Guia, especialitzat en turisme industrial, acompanyant durant tot el viatge.
 Transport privat en autocar confortable.
 Assegurança turística
OPCIONAL:
Assegurança anul·lació viatge: 19 €
NOTA: La reserva no es considerarà formalitzada si no s’ha pagat, com a mínim,
la paga i senyal de 500 €
És una proposta de viatge de:

info@elgenerador.cat
Tel: 675.684.464

Assistència Tècnica:

Timland Trade SL
Llicència: G.C. 3493

