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SORTIDA A BARCELONA - Dimecres 5 d’octubre de 2022                   

• 09.00h Sortida amb autocar de la Plaça Espanya (parada dels autocars de la 

comarca). 

• 10.30h Visita guiada de la Fàbrica Anís del Mono. Durada visita 1 h 30 min.  

La visita a aquesta fàbrica, fundada pels germans Josep i Vicenç Bosch el 1868, permet conèixer 
el procés de producció que se segueix per obtenir l’Anís 
del Mono des de fa més prop de 150 anys, i que ha  
convertit la marca en una de les més populars i 
apreciades del món. Destaquen, pel seu valor 
patrimonial, la sala de destil·lació, l’arxiu i el despatx de 
la gerència, d’estil modernista. Coneixerem les 
campanyes publicitàries promogudes per Vicenç Bosch -
com la dels cartells realitzats per Ramon Casas- i 
descobrirem els secrets de la característica ampolla de 
l’anís i de la seva famosa etiqueta. Es pot veure tot l’interessant procés de destil·lació però ja no 
s’hi fa l’anís. 

• 13.00h Visita 360º de Barcelona des del Mirador Torre Glòries. 

Mirador Torre Glòries, de recent obertura, el qual ofereix l’única vista de 360° de 

Barcelona. Entrada a les 13:00 h. Després del recorregut 

expositiu per Hipermirador Barcelona, a la planta –1 de 

l’edifici, la visita continua a 125 metres d’altura. 

L’ascensor, que puja fins al capdamunt de la torre en 

pocs segons, dona accés a la planta 30. Allà es pot 

gaudir del segon mirador de la Torre Glòries, un 

observatori espectacular, a mig camí entre la ciutat i el 

cel. El nou mirador se situa al lloc que Ildefons Cerdà va 

concebre com a centre de Barcelona en el seu pla urbanístic.   

• 14.15h Dinar al Restaurant La Barca del Salamanca al Port Olímpic de Barcelona. 

• 17.30 h Retorn cap a Manresa 

Inscripció i pagament al cetim@cetim.cat o bé a la secretaria del Col·legi (938725762), 

fins al 30/09/2022.  

Preu per a col·legiat i familiar 45 €/persona, acompanyants 55 €.  

Places limitades. En cas de no ser un mínim d’assistents el Col·legi es reserva el dret 

d’anul·lar la sortida.  

Esperem que ens hi puguis acompanyar!    Manresa, 26 d’agost de 2022 

https://www.miradortorreglories.com/ca/lexperiencia/mirador-torre-glories/
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