
VIATGE A BRUSSEL·LES 
DEL 12 AL 19 D’AGOST DE 2018 

 

Introducció 

Fa dos anys, a l’agost, vàrem anar a Poitiers (Futurscope), l’any passat a Paris i aquest any 

ens hem proposat una fita una mica més llunyana: Brussel·les. 

La logística del viatge ha estat una mica més complicada per la distancia fins a la capital 

belga (uns 1.400 kms.) i, a la fi, hem decidit fer el desplaçament amb tren. 

El viatge comença el diumenge dia 12/08 a les 7 del mati, agafant un tren destinació Paris, 

a l’estació de Sants. 

Consideracions del viatge: 

 

Primer dia: diumenge dia 12 d’agost 

Ens llevem molt d’hora, a les 4 del mati sona el despertador, perquè hem d’anar fins a 

Barcelona i, abans d’agafar el tren, que surt a les 7:05, cal deixar el cotxe i fer un desdejuni. 

Un cop situats i situades les maletes a lloc, cosa força complicada dons tots viatgem amb 

maletes i grosses, quasi puntualment, a les 7:08, el tren surt en direcció cap a Paris Gare 

de Lyon. Te previstes aturades a Girona, Figueres, Perpignan, Narbonne, Beziers, Agde, 

Sete,  Montpellier, Nimes i Paris, a on esperem arribar cap a les 13:45. 

A l’hora prevista arribem a Paris. Molta gent i calor. Hem de fer quelcom dons el tren cap a 

Brussel·les no surt fins a quarts de set. Abans de res, amem fins a l’estació del Nord, punt 

de sortida del tren a Brussel·les, per situar-nos i saber a on es cada cosa. Intentem deixar 

les maletes a consigna per poder moure’ns lliurement però la consigna, temporalment no 

admet paquets, amb la qual cosa hem d’arrossegar les maletes tota la estona, el que fa que 

prenguem la decisió de menjar alguna cosa prop de l’ estació i esperar la sortida del tren. 

La tarda es fa molt llarga, tornem, molta gent i calor.  

Finalment, cap a les sis podem embarcar en el tren cap a Brussel·les a on esperem arribar 

una mica abans de les vuit del vespre. 

Arribem a lloc, molt cansats, ens situem sopem una mica i cap a dormir. El dia ha estat llarg 

però penso que positiu. Demà començarem a explorar la ciutat. 

Segon dia: dilluns dia 13 d’agost 

Ens llevem sense presses i esmorzem tranquil·lament, ahir el dia va ser molt llarg, abans de 

sortir a explorar Brussel·les. Avui dediquem el dia a la part vella de la ciutat, en diuen el 

Pentàgon, al voltant de la Grand Place. 

Visitem la plaça, l’Ajuntament per fora, un magnífic exemplar d’art gòtic amb una façana 

molt decorada amb imatges de sants, entre ells Sant Jordi, Sant Cristòfol, i varis Sant 
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Miquel, patró de la ciutat, entrem a turisme i anem, seguint la corrent de turistes, cap al 

racó on es pot veure el mes famós habitant de Brussel·les, el Meneken Piss, la figureta del 

petit home despullat i pixant. Sembla mentira que una cosa tant escatològica reuneixi una 

quantitat tant gran de miradors. 

Seguim recorrent la part antiga, les Galeries Reials, la Catedral, magnifica col·lecció de 

vitralls, la zona de les cerveseries amb el racó escatològic de torn, la nena que fa 

competència al Meneken, la Janneken Piss. 

Acabem dinant a la cafeteria Mokafe, dins les Galeries Reials. 

En acabar de dinar, mesurem les forces i xino xano tornem cap a l’apartament, aturant-nos 

a fer un café, comprar alguns records, i passant per la central de correus per comprar 

segells belgues, sense èxit, estan de vacances fins el dia 16. També passem per l’oficina de 

turisme de Flandes a on demanem que posin el segell a la llibreta i ens diuen que el segell 

sols el posen a les factures. Tot amabilitat. 

Desprès de refrescar-nos una mica i descansar, baixem al Super a fer la compra del dia, 

desprès soparem i prepararem la jornada de demà que volem anar a Bruges. 

Tercer dia: dimarts dia 14 d’agost 

Avui hem passat el dia a Bruges, la ciutat patrimoni de l’Unesco, del nord de Bèlgica. 

Hem agafat el tren, net i ràpid, a l’estació central i en poc més d’una hora arribàvem a 

l’estació de Bruges. 

A la ciutat, molta gent, molts grups de turistes, com sempre. Es el tercer cop que visitem la 

ciutat, el primer fa vint-i-cinc anys, i sempre esta plena de gent. 

Ens hem dedicat a fer el recorregut típic que fa tothom, Beginhof, Hospital St Jan, Catedral, 

etc., fins que, ja eren les dotze, hem trobat un Pizza Hut i hi hem dinat força be, en un pati 

interior enjardinat, molt acollidor. 

Desprès de dinar hem seguit el recorregut cap a la Markt Platz, Burg, canals,,etc. 

Arribats a aquest punt, hem anat cap a turisme, correus i l’estació a esperar-los, fins que un 

poc passades les 5, hem agafat el tren cap a Brussel·les. 

Quart dia: dimecres dia 15 d’agost 

Hem dedicat la jornada a visitar la zona de Heysel a on queden elements construïts per 

l’exposició internacional de 1958. El principal i mes visitat es l’Atomium,  estructura 

metàl·lica simulant la composició d’un àtom de matèria. Les boles inferiors son aprofitades 

per exposicions i serveis i a la bola superior hi ha un mirador, s’hi puja amb ascensor, i un 

restaurant panoràmic. 

Hi havia molta gent i entre treure els tiquets i esperar per pujar a l’ascensor, hem estat 

quasi una hora. Desprès, a dalt, deu minuts per donar la volta i fer algunes fotos i altre cop 

un quart d’hora de cua per agafar l’ascensor de baixada. 
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Un cop a baix, en fet un mos en un bar que hi ha al davant i hem anat cap el parc anomenat 

Mini Europe, un zona molt curiosa amb reproduccions dels monuments mes interessants 

dels països d’Europa. 

Acabada la visita, comencem a acumular el cansament, hem anat cap a l’apartament a 

descansar i preparar els propers dies. 

 

Cinquè dia: dijous dia 16 d’agost 

Dia dedicat a la zona a on hi ha les institucions europees. Es una zona “nova” , a l’est de la 

ciutat a on estan els edificis que conformen orgues de govern de la Unió Europea. 

Hem visitat el Parlament, amb les explicacions corresponents i vista de l’hemicicle des de la 

zona que acull al públic visitant durant les sessions planaries, sis cops a l’any. 

En aquestes dates el Parlament esta de vacances i, en conseqüència, hi havia molts 

visitants i funcionaris, però cap polític. 

Desprès de la visita, hem dinat en una cafeteria, de les que en diem la cadena de la 

pastanaga pel logo que te (EXK), i, en acabar, hem decidit tornar cap a l’apartament, pero 

abans hem donat una ullada a la Grand Platz, dons avui es el dia que inauguren la catifa de 

flors que fan bianualment. 

Al vespre, desprès de sopar, ens trobàvem mes animats i hem anat tots plegats fins a la 

Grand Place a on hi havia un espectacle de llums, sons i focs artificials. Ha estat interessant 

però de curta durada. 

 

Sisè dia: divendres dia 17 d’agost 

Per no estar tot el dia tancats a casa, al mati hem anat passejant fins a la plaça i hem vist 

l’estora de flors. Ha fet un dia assolellat i lluïa força. La caminada no donava per gaire mes i 

hem anat cap a la Bourse on estaven preparant els mosaics florals del concurs de l’Unesco, 

i hem vist, principalment, el que feien el grup de catifaires catalans. 

Cap al vespre hem sortit a fer la volta al reves, Bourse amb els mosaics florals ja acabats i 

Grand Place. 

Setè dia: dissabte dia 18 d’agost 

Darrer dia a Brussel·les, demà ja partim. Cap al migdia, hem sortit a donar una volta per la 

zona del darrere de l’apartament, hem anat fins a l’església de Sta. Caterina amb la seva 

plaça plena de restaurants i botigues de peix i l’antiga Beguinhoff i, tot passejant hem 

arribat fins a la plaça De Bruckere a on hem localitzat uns magatzems Hema amb cafeteria 

al primer pis. Hi hem dinat. 

Desprès cap a l’apartament a fer la migdiada i preparar la maleta. 

Cap al vespre, hem sortit a fer el sopar a l’estil belga, patates fregides, xocolata, gelats i 

gofres. Tot un repte per l’alimentació saludable. Hi havia molta gent fent el mateix. Ja plens 

com a matons cap a casa a fer la darrera nit a Brussel·les. 
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Vuitè dia: diumenge dia 19 d’agost 

Dia de retorn. El dia serà llarg i cansat. El comencem a les nou del mati, anant en tramvia 

cap a l’estació de Midi, desprès d’esmorzar. 

Puntualment, a un quart d’onze surt el tren Thalys cap a Paris i allà, trasllats, espera, dinar 

una mica, més espera, etc. Fins a les quatre de la tarda que surt el tren TGV cap a 

Barcelona. 

Arribem passades les onze de la nit, molt cansats, cap a buscar el cotxe i cap a Centelles. Fi 

del viatge.  
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Comentaris i curiositats 

� Els trens d’alta velocitat son magnífics per viatjar, nets, rapits, còmodes, etc., la 

llàstima es que quasi sempre, per anar per Europa, s’ha de passar per Paris. 

� L’estació del Nord a Paris, es plena de gent, hi fa molta calor i està molt bruta. 

� Hem dinat en un restaurant Subway i ens ha atès un senegalès que parlava castellà i 

català perquè, abans de Paris, havia estat treballant a Vilanova i la Geltrú, coses de 

la globalització. 

� Estem just al centre de la ciutat, a cent metre de la Grand Place i a tocar de la 

Bourse. 

� A l’arribar ahir al vespre, hi havia tot de gent al carrer gaudint del vespre, musica, 

gent als restaurants, ni ha uns quants, etc. 

� La Grand Place de Brussel·les sembla cada cop més maca, amb els edificis molt nets 

i els daurats espectaculars. Hi ha molta gent i entre els grups de turistes molts 

espanyols. 

� La catedral conté una espectacular col·lecció de vitralls, entre els quals, una nativitat 

i una adoració dels reis. 

� El patró de la ciutat es Sant Miquel i hi ha imatges representatives del sant, per tot a 

reu, incloses les tapes de claveguera. 

� Bruges: Ha estat complicat que ens posessin el segell de la ciutat a la llibreta. Hi ha 

moltes oficines de turisme però el segell sols el tenen en una, la més allunyada del 

centre. 

� A la zona de Heysel estava ple de food-trucks, algunes que venen patates fregides, 

sembla el plat nacional belga. Les serveixen amb unes paperines que porten un 

afegit per posar-hi la salsa. Aquesta gent mengen d’una manera molt rara. 

� La xarxa de transports (metros i tramvies) esta molt ben organitzada, aprofitant i 

compartint espai subterrani pel centre de la ciutat i amb estacions amplies i netes. 

� Aquest dies a Brussel·les s’hi fa l’aconteixement floral bianual, amb una estora de 

flors a la Gran Place i exposició d’elements florals a la plaça de la Bourse. 

� Als edificis de les institucions europees, pel que es veu i expliquen, hi deu treballar 

un bon grapat de gent, nomes parlamentaris 750, més intèrprets col·laboradors, 

assessors, uixers, conserges, administratius, etc., etc.,etc. Qui ho paga tot això?. 

Nosaltres amb els nostres impostos. 

� A mida que passen els dies, anem constaten que Brussel·les es una ciutat molt 

bruta, molts papers i llaunes per terra, gent cridant, etc., no sabem si es un tema 

d’aquest dies o es sempre així. 

� Per Brussel·les i també per Bruges, les dues ciutats que nosaltres hem visitat, es veu 

molta gent vivint al carrer, sense sostre i grups de 6 o 8 persones bruts i beguts en 

racons i places publiques. 

� En general, els belgues no son gaire amables i es comporten una mica estúpits. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ruta del còmic de Brussel·les
La ruta del còmic de Brussel·les

l'abreviació de bande dessinée

francesa) és un conjunt de murals dispersats per tota la ciutat de 

l'obra dels autors més coneguts d

còmic més populars hi ha Lucky Luke

 

El projecte va ser concebut el 1991 per iniciativa de les autoritats locals de 

la col·laboració del Centre belga del còmic (

l'objectiu era maquillar o adornar parets buides i lletges de la ciutat però aviat va esdevenir 

també una manera de recordar als habitants de la capital belga i als seus visitants que 

molts dels dibuixants de còmic més notables provenen de 

exemple, Hergé, André Franquin

 

El primer mural a ser pintat va prendre com a motiu 

protagonitzat per extraterrestres), inaugurat oficialment el 15 de novembre de 2008 amb 

presència del dibuixant Gos

Walter Goossens, també un popular dibuixant de còmics. El mural, de 50 m

la Chaussée de Wavre 1314 (Bruss

D’ençà de la primera inauguració d'un mural de còmic, cada any s'han anat estrenant nous 

frescos de tal manera que actualment la capital ja compta amb aproximadament una 

cinquantena de murals, la majoria dels quals es troben a l'interior del

el qual es coneix el centre de Brussel·les degut a la seva forma geomètrica). 
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Ruta del còmic de Brussel·les 
ruta del còmic de Brussel·les (nom original: Le parcours BD de Bruxelles

bande dessinée, nom amb el qual es designa el còmic en la llengua 

francesa) és un conjunt de murals dispersats per tota la ciutat de Brussel·les

l'obra dels autors més coneguts del còmic belga. Per exemple, entre els personatges de 

Lucky Luke, Tintin, Sergi Grapes, Marsupilami

El projecte va ser concebut el 1991 per iniciativa de les autoritats locals de 

la col·laboració del Centre belga del còmic (Centre belge de la bande dessinée

l'objectiu era maquillar o adornar parets buides i lletges de la ciutat però aviat va esdevenir 

també una manera de recordar als habitants de la capital belga i als seus visitants que 

molts dels dibuixants de còmic més notables provenen de Brussel·les o de Bèlgica. Per 

André Franquin, Edgard Félix Pierre Jacobs, Bob de Moor

El primer mural a ser pintat va prendre com a motiu Scrameustache 

protagonitzat per extraterrestres), inaugurat oficialment el 15 de novembre de 2008 amb 

Gos (Roland Goossens) (creador de Scrameustache

, també un popular dibuixant de còmics. El mural, de 50 m

1314 (Brussel·les 1160).  

de la primera inauguració d'un mural de còmic, cada any s'han anat estrenant nous 

frescos de tal manera que actualment la capital ja compta amb aproximadament una 

cinquantena de murals, la majoria dels quals es troben a l'interior del

el qual es coneix el centre de Brussel·les degut a la seva forma geomètrica). 
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Le parcours BD de Bruxelles; BD és 

, nom amb el qual es designa el còmic en la llengua 

Brussel·les, inspirats en 

el còmic belga. Per exemple, entre els personatges de 

Marsupilami o Gil Pupil·la,  

El projecte va ser concebut el 1991 per iniciativa de les autoritats locals de Brussel·les amb 

Centre belge de la bande dessinée). Inicialment, 

l'objectiu era maquillar o adornar parets buides i lletges de la ciutat però aviat va esdevenir 

també una manera de recordar als habitants de la capital belga i als seus visitants que 

Brussel·les o de Bèlgica. Per 

Bob de Moor, Morris o Peyo.  

 (un còmic humorístic 

protagonitzat per extraterrestres), inaugurat oficialment el 15 de novembre de 2008 amb 

Scrameustache) i del seu fill 

, també un popular dibuixant de còmics. El mural, de 50 m2, està ubicat a 

de la primera inauguració d'un mural de còmic, cada any s'han anat estrenant nous 

frescos de tal manera que actualment la capital ja compta amb aproximadament una 

cinquantena de murals, la majoria dels quals es troben a l'interior del Pentàgon (nom amb 

el qual es coneix el centre de Brussel·les degut a la seva forma geomètrica).  

 


