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Vins & búnquers. Visita als búnquers de Garriguella
Demarcació : Girona - Delegació de l'Alt Empordà
Data inici : Dissabte, 17 juny, 2017
Horari: De 9.30 a 13 hores
Tornar
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El vi és un reflex del paisatge on creix la vinya i, fins i tot, d'arquitectures històriques
pràcticament oblidades, com els búnquers de la post-guerra que trobem a tota la plana de
Garriguella a l'Alt Empordà. Un patrimoni localitzat i investigat en el llibre "Recórrer la
Garriguella fortificada. Desxifrant els búnquers: arquitectura i paisatge", de l'arquitecta Adela
Geli i Anticó.
El dissabte 17 de juny a les 9.30 hores tindrà lloc una visita guiada de descoberta d'algunes
de els tipologies més representatives dels búnquers de Garriguella vinculats a la tradició
vitivinícola que els envolta. Aquesta ruta entre vinyes s'iniciarà amb una breu introducció
històrica i finalitzarà amb un tast dels vins elaborats a les vinyes visitades.
S'explicarà el funcionament dels 10 búnquers que es visitaran a través de la geografia i
història del territori i també a través de la seva arquitectura, dissenyada segons l'arma que
estava previst d'utilitzar i camuflada d'acord amb el paisatge que l'envolta.
Punt de trobada: Cooperativa de Garriguella.
Dificultat de la ruta: fàcil
Distància: 2,95 km
Important: portar calçat còmode per caminar. Passejarem per camins de terra i marges.
Programa de l'activitat
9.30 h Breu explicació històrica.
10.00 h Visita guiada entre vinyes i búnquers
11.30 h Tast de vins amb petit acompanyament
12.30 h Final de l'activitat.

Preu: 10€ (inclou visita guiada i tast de vins amb petit acompanyament)
Si esteu interessats en participar en aquesta activitat us heu d'inscriiure en el correu
electrònic cultura.gir@coac.cat [3]indicant el vostre nom. El pagament es farà el mateix dia de
la visita.
Aquesta activitat ha estat organitzada per la Cooperativa de Garriguella i l'arquitecta Adela
Geli.
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