Anglès Girona per la Via Verda
13-3-2019

Integrants: Jaume Bertran, Josep Carbonell, Joan Corbera, Mercè
Font, Ferran Iñigo, Julià Llobet, Toni Manuel, Josep Maria Martínez,
Miquel Maymó, Manel Molina, Albert Porcar, Ismael Porcar, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Manel Roca, Josep Rodri, Mercè Serra i Ana
Strachan Porcar.
Distància:20,1Km, Temps: 4,45h, Temps en moviment: 4,09h, Temp: 10 graus Pluja.
Desnivell: 84m+, Transport: Tren i Teisa Bus de línea.
Ens trobem a dos quarts de set a
l’estació de Granollers Centre, agafem
el tren fins a Girona i de l’estació de
Girona anem a l’estació del Bus de
línea regular fins Anglès, està plovent i
tenim poques ganes de caminar.
A la marquesina de la parada del bus
ens preparem per la pluja i comencem
a caminar.
Poques converses i anem per feina,
passem per Bonmatí i seguim fins a
Bescanó, parem a esmorzar. Fa fred i
no ens entretenim.
Tot el camí segueix a l’esquerra del riu.
Realment és bonic i tranquil amb el
canal artificial, sals d’aigua, per fer
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electricitat. Molts petits horts. Segueix plovisquejant, però el cel
comença a aclarir-se i deixa de ploure. Entrem a Salt. El cel és clar.
A l’entrar a Girona pel parc de la Devesa fem un reagrupament, tots junts anem cap el barri
vell, basílica de Sant Feliu, església de Sant Pere de Gallicant i els banys Àrabs. Arribem a
la catedral on ens fem la foto reivindicativa de grup, LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Seguim cap el museu d’història dels jueus a Girona, seguim fins a l’ajuntament, rambla de la
Llibertat i creuem el riu Onyar, pel pont de les Peixateries Velles. Arribem a la plaça de la
Independència, on tenim taula reservada a Boira restaurant, ens paren la taula al pis de dalt
estem sols i gaudim del dinar i la sobretaula.
La propera setmana anirem al Balandrau per Tregurà. Sortirem a les 7h del matí de la zona
esportiva de Corró de Vall.
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