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Sortida 576A

Punt d’inici: 
Jardí Nolla-Alcobé c/ Bonavista. Can Nolla. Collbató.

Durada aproximada:  2 hores.

Nivell de di�cultat:  Baix.

Tertúlia amb l’autora al �nalitzar la ruta
al restaurant Cal Missé de Collbató.

Informació i reserves:  
www.lecturafacil.net
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De Chamartín a Collbató 
és una història real d’un nen 
que va patir la Guerra Civil. 
La guerra li va canviar la vida, 
a ell i a la seva família.

És molt important que aquestes
històries no s’oblidin, 
ni es perdin, perquè són
les que ens ajuden a conèixer
i entendre el nostre passat.

Un tomb pel passat 
i el present de Collbató

Així de�neix Ma dels Àngels Sellés i Pons
la història que narra el seu llibre
publicat per l’editorial La Mar de Fàcil. 

La història comença amb la marxa
de Chamartín a l’inici de la Guerra Civil
espanyola i ens porta �ns a Collbató. 

La ruta literària ens permetrà visitar
Collbató, i endinsar-nos en la història, 
tot passejant pels seus carrers, pel nucli històric,
entre els camps d’oliveres... sempre acompanyats
de la muntanya de Montserrat, testimoni
de tota la seva història.

La vida dels refugiats.
Carrer Bonavista: 
Can Prats, Ca la Munda, 
Can Nolla... 

Una muntanya
de pel·lícula.
Escenaris
del rodatge
de “l’Espoir”.

Camps
d’oliveres.
L’alzina grossa
i el camí del 
cementiri.

Llocs de defensa dels 
republicans davant 
dels atacs dels
nacionals. 
La Serra dels Gatells, 
el Forn de Calç, 
el castell...

Nucli històric. 
Cal Punset, Plaça
de l’Església, la seu dels antics 
sindicats, la casa natal 
d’Amadeu Vives, la Sala
de Ball, Cal Rogent...

Coves de la muntanya de Montserrat.  
Cova de les Arnes* i les Coves del Salnitre*.

* Visita opcional. No s’hi accedeix en el circuit estàndard.
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