
 
 

 
 

 
 

Dimarts 2 de juliol  
 
08.45h: Meeting point: - Recollida dels assistents. 
El nostre lloc de trobada serà el Museu Agbar de les Aigües (Ctra. Sant Boi, 4-6 – www.museudelesaigües).  
Metro: L5 Metro Cornellà Centre, Trambaix T1 y T2 Les Aigües, FGC L8 Cornellà Riera, Autobusos 67,68, L74, L75, 
L82, L85, Rodalies  C4 Cornellà. Disponibilitat de 30  places de cotxe a l’aparcament del Museu. 
 
Viatjarem amb un autocar de l’empresa AVANTGRUP i començarem la nostra ruta direcció nord, al municipi de 
Collbató. 
 
09.30h: Arribada a les COVES DEL SALNITRE DE COLLBATÓ. La Muntanya de Montserrat amaga en el seu  
interior un món subterrani quasi desconegut. La Cova del Salnitre, plena de passadissos, racons i sorpreses, és un 
recorregut d’uns 500 metres ornamentat per estalactites i estalagmites. Un passeig que ens mostra l’hàbitat dels 
primers pobladors neolítics de Montserrat, tot endinsant-nos en un món de llegendes. 
 
10.45h: Esmorzar  
 
11.15h: Sortida direcció Santa Coloma de Cervelló 
 
11.45h: Arribada a la COLÒNIA GÜELL I LA CRIPTA DE GAUDÍ. Descobreix el conjunt de la Colònia Güell, un dels 
llocs més destacats del modernisme català. L’església –cripta-, declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, és arquitectònicament una de les obres més importants d’Antoni Gaudí, ja que aquí va experimentar 
noves tècniques que, més tard, aplicaria a la Sagrada Família. A més, coneix el nou Centre d’Interpretació, el 
complement ideal a la visita de la Colònia Güell.   
 
13.00h: Sortida direcció Torrelles de Llobregat 
 
13.15h: Arribada a CATALUNYA EN MINIATURA I BOSC ANIMAT. Coneix el parc temàtic de maquetes en 
miniatura, un dels més grans del món amb una exposició a l’aire lliure dels monuments i edificis més emblemàtics de 
Catalunya. També pots descobrir el Bosc Animat, una autèntica activitat d’aventura a l’altura dels arbres, entre 
tirolines, lianes, passarel·les i moltes altres sorpreses. 
 
14.15h: Sortida direcció Cornellà de Llobregat 
 
14.30h: Dinar al restaurant El Jardí de les Aigües 
 
16.00h: Visita al MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES. Visita un museu contemporani dedicat a l’aigua, ubicat en un 
complex industrial d’estil modernista perfectament conservat, i viu aquesta experiència vital, d’aprenentatge i lúdica. 
Submergeix-te en l'univers de l'aigua des de perspectives diverses: la ciència, la tècnica, el medi ambient, la 
societat... 
 
17.45h: Fi del recorregut.  
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