
ESCAPADA A PARIS 
DEL 11 AL 18 D’AGOST DE 2017 

Introducció 

Aquest any, l’estiu ha anat una mica boig; per començar, es varen ajuntar, per 
qüestions alienes, el viatge a Estrasburg al maig amb la estada al balneari de 
La Rioja al juny, la qual cosa ens ha deixat una mica saturats, i en aquestes 
circumstancies, es presenta l’oportunitat d’anar quatre dies a Paris. Tot plegat 
es una mica feixuc, perquè son dos mil quilometres en cotxe i quatre dies 
caminant per Paris, però ens hem tirat a la piscina i cap a Paris. 

Consideracions del viatge: 

Primer dia: divendres dia 11 d’agost 

Desprès d’una aturada per esmorzar, autopista i ha fer quilometres, ens 
esperen mil quilometres fins a Paris. 

Ens aturem a La Jonquera per menjar una mica i omplir els dipòsits de 
benzina, i seguim viatge. Desprès de portar ja més de quatre hores de viatge, 
ens aturem una estona a l’àrea del viaducte de Millau, per descansar i veure 
una mica una de les obres d’enginyeria més important de les darreres 
dècades. Seguim viatge i sense cap incidència, cap a les 8 del vespre arribem 
a l’hotel que tenim reservat a Clermont-Ferrand. 

És un Ibis Budget, senzill però molt confortable. No havíem parat mai en hotels 
d’aquest tipus i ens ha sorprès favorablement. Habitacions funcionals, per a 
tres persones i amb les comoditats necessàries per fer etapa en ruta. 

Un cop les coses a lloc, hem anat a sopar a una pizzeria del davant i cap a 
dormir que demà ens queda quasi la meitat del viatge. 

Segon dia: dissabte dia 12 d’agost 

Desprès d’un bon esmorzar al mateix hotel, ens disposem a tornar a 
l’autopista per fer la resta de la ruta fins a Paris. 

El primer que notem, es una quantitat molt gran de tràfic de cotxes en direcció 
sud. Ho notem a l’hora de posar benzina, hem tardat quasi mitja hora, i a lo 
llarg de tot el trajecte fins a destinació, moltes cues i “bouchons” com diuen 
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aquí. Suposem que es una barreja de gent que va de vacances i de pont, avui 
es dissabte 12 i dimarts 15 es festiu. Esperem que nosaltres, a la tornada, ho 
tinguem millor. 

Cap a quarts de tres i desprès de no poder dinar a l’autopista perquè no hi 
havia lloc per aparcar en l’àrea que hem triat, arribem a l’hotel de Paris. Ens 
situem i anem a comprar quelcom per dinar en un petit supermercat a cinc 
minuts de l’hotel que serà el nostre proveïdor els propers dies. Fem el primer 
dinar a l’apartament. 

Desprès de dinar, agafem les motxilles i cap al centre de la ciutat, visitem la 
Sainte-Chapelle, en acabar, cap a Notre-Dame per visitar la catedral de Paris. 
Avui, de moment, no hem trobat cues en lloc, cosa sorprenent. Jo esperava 
que sent el pont del 15 d’agost, estaria tot ple de turistes i hi hauria cues per 
tot. Millor així. 

Des de Notre-Dame, metro, la nostra línia 12, i cap a l’hotel a sopar i dormir la 
primera nit a Paris. 

Tercer dia: diumenge dia 13 d’agost 

El dia es desperta esplèndid, amb molt de sol i caloreta, i anem cap a 
Montmartre. Arribem a Pigalle, funicular i cap a munt. Visitem l’església del 
Sacré Coeur i, en acabar, fem una passejada pels carrers del barri bohemi de 
Montmartre, visitem la Place du Tertre, el Moulin de la Galette i altres racons 
típics, plens de gent, fins a acabar al costat del Moulin Rouge, a on dinem en 
un fast food (Qick). 

Desprès de dinar fem una ruta per veure rellotges de sol del districte XV que es 
a on hi ha l’hotel. Desprès de veure’n un parell i no tenir accés a un tercer per 
estar en un pati privat, hem anat cap al Parc Citroën ja que en teníem 
referència d’un. Ens hem equivocat de camí per anar al parc, desprès de 
baixar del tramvia, i hem fet una llarga volta per tot el parc amb molta calor. En 
definitiva, hem tardat quasi una hora per fer el que podíem fer en vint minuts 
si haguéssim llegit be la informació. 

Cansats i acalorats, cap a l’hotel a descansar i esperar l’hora per sopar. De 
totes maneres, la jornada ha estat interessant. 
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Quart dia: dilluns 14 d’agost 

Continuem amb bon temps, sol i calor. Avui ha estat el dia triat per anar a la 
Tour Eiffel. Després hem anat cap el Champ de Mars per veure un rellotge 
situat al monument dedicat als drets de l’home. 

Hi hem estat una estona fent fotos i, tot seguit, passejant pels carrers de 
l’entorn i rue Rapp amunt, hem anat cap al centre ortodox rus de Paris. Ens 
pensàvem que seria difícil,d’accedir-hi, però ens ha sorprès la facilitat que 
hem trobat per visitar-lo, hem pogut veure una magnifica església moderna, la 
catedral de la Santíssima Trinitat de Paris, molt amplia i amb quantitat 
d’icones, i hem comprat algunes coses a la botiga. 

Desprès volíem anar cap el centre de Paris amb el RER que hi ha davant del 
centre rus, però aquesta línia esta tancada per obres i hem travessat el pont 
d’Alma per agafar el metro que te parada a l’altre costat del pont. Aquí es on 
va tenir l’accident Lady Di i hi ha un punt, una mica naïf i carca, on els 
mitòmans hi deixen fotos i flors. Hi havien uns periodistes d’un canal de 
televisió que ens han fet unes preguntes sobre el tema. Ves a saber si 
s’emetran i a on. 

Arribats al centre, a l’Hotel de Ville, hem entrat a una oficina de turisme 
municipal, molt espectacular i amb articles de qualitat, i, a mes de fulletons i 
mapes, hem demanat que posessin el segell a la llibreta. Si han lluït i ens han 
posat un segell de Paris espectacular, gravat en sec i que mereix tot el full. 

Hem seguit ruta per visitat els rellotges restaurats de l’antic palau dels 
Ambaixadors d’Holanda, avui botiga de Channel. Ha quedat un pati 
espectacular i els rellotges fan molt goig.  

Hi hem estat una bona estona fent fotos i en acabar hem anat cap a la zona 
de Les Halles, passant pel carrer a on hi ha en Centre Català de la Sorbonne 
amb un magnífic relleu de Sant Jordi de l’escultor Apel·les Fenosa. 

Entre el Centre Pompidou i Les Halles hi havia un KFC i com que ja 
necessitàvem una toilette i seure, hi hem dinat.  

En acabar hem anat fins a Les Halles per veure un parell de rellotges que ja 
havíem vist, però la zona esta tota en obres i no hem pogut accedir-hi, en 
conseqüència, hem agafat el metro i cap a l’hotel a descansar una estona fins 
a quarts de sis que havíem quedat en anar a la Tour de Montparnasse. Hi hem 
pujat, nosaltres no ho havíem fet mai, i ha estat una experiència interessant, 
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fàcil de pujar-hi, sense cues, amb una terrassa amb vistes de 360º sobre tot 
Paris. Hem pogut fer-hi una bona estona, fent moltes fotos i gaudint tots d’un 
capvespre agradable. 

En acabar, hem buscat un establiment de la cadena Nostrum que hi ha al 
centre comercial associat a la torre, però estava tancat pel pont i hem fet la 
compra per sopar en un supermercat i cap a l’hotel a sopar i dormir. 

Cinquè dia: dimarts 15 d’agost 

Desprès d’esmorzar, hem anat al Musée d’Arts et Metiers i ha estat una 
troballa. Hem vista una magnifica col·lecció de rellotges de sol, fins a 18, molt 
ben conservats i exposats i també altres zones molt interessants. Es un lloc 
molt didàctic i aconsellable pels nets quan siguin una mica mes grans. 

Hem fet el mati al museu i, al sortir, hem anat cap a la zona de Saint Michel 
per dinar en una braseria i, en acabar i desprès de prendre un gelat i un café 
(aquests dies ens estem passant una mica), hem anat a visitar l’església de 
Saint-Severin, al cor del barri llatí, amb una col·lecció magnifica de vitralls. Hi 
hem vist naixements, adoració, Sant Jordi, Sant Marti i, fins i tot, un Sant Enric. 

En acabar, molt cansats, cap a l’hotel a refrescar-nos i esperar a la resta del 
grup per fer balanç de la jornada i sopar. 

Sisè dia: dimecres dia 16 d’agost 

Ja a la recta final de l’estada a Paris, avui dubtàvem de que fer i finalment ens 
hem decidit a anar al Musée du Louvre. Pensàvem que hi podria haver cues 
però hem entrat força be. 

Un cop a dins, hem fet un bon recorregut per les sales que ens interessaven 
malgrat que a mesura que passava el temps l’afluència de gent era cada cop 
més gran i les sales estaven cada cop mes plenes. Desprès de veure peces 
d’orfebreria i pintures amb imatges de sants i una mica aclaparats per la 
quantitat de gent, hem decidit sortir sense ni poder anar al lavabo de les cues 
que hi havia. 

A tocar del Louvre, hi ha un centre comercial que en diuen el Carrousel du 
Louvre, i en una zona dedicada a restauració hi hem dinat car i amb molta 
calor. Desprès de dinar hem anat cap a Montparnasse a comprar sopar a 
Nostrum i, a continuació, fer una bona passejada per anar, primer, a la botiga 
de La Poste a comprar andròmines pels nets i, desprès, a fer una ruta per 
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veure alguns rellotges de sol que hem vist a mitges. Molt cansats, cap a l’hotel 
a descansar, fer les maletes i esperar l’hora de sopar i fer la darrera nit a 
Paris. 

Setè dia: dijous dia 17 d’agost 

Jornada llarga de ruta, a la fi del dia haurem fet quasi 800 kms. Hem sortit 
d’hora de Paris i a fer quilometres. Sense problemes de transit, a les dues 
hores paràvem a esmorzar i a migdia hem fet una aturada a la població 
d’Issoire amb un doble objectiu: dinar i visitar la església de Saint 
Austremoine. 

En aquesta església del S XII, ja hi havíem estat dos cops però hem pensat que 
era un bon lloc per fer l’aturada per dinar. En una magnifica església romànica 
que conserva una capçalera policromada amb capitells molt decorats. 

Sortint de visitar l’església hem dinat en un petit restaurant molt peculiar per 
l’estil i la decoració de l’espai. Hi hem menjat força be. 

A continuació, cotxe i seguim la ruta fent dues aturades abans d’arribar a 
Beziers, fi de la jornada. Ens hem aturat a les àrees de dels viaductes d’Eiffel i 
Millau, per veure’ls i fer algunes fotografies. En el darrer, a mes, hi hem 
berenat una mica. 

Cap a quarts de set del vespre arribàvem a l’hotel de Beziers, un Ibis Budget 
similar al de la primera nit a Clarmont-Ferrand, funcional i amb habitacions 
correctes. Desprès de deixar les maletes, hem anat al centre de Beziers per 
sopar i donar una volta. L’experiència no ha estat gaire glamurosa, hi feia 
molta calor, estaven  en obres a la plaça del pàrking, el lloc a on hem sopat, 
unes pizzes, era una mica cutre, però, en fi, hem passat l’estona i cap a 
dormir. 

Vuitè dia: divendres dia 18 d’agost 

Jornada final. Desprès d’esmorzar a l’hotel, hem posat rumb a Centelles. 
Aquesta nit ens hem assabentat de l’atemptat de Barcelona i hem temut que a 
la frontera poguéssim trobar controls, però no ha estat així i, amb una aturada 
a l’àrea de l’Empordà per posar benzina i anar al lavabo, hem tingut una ruta 
plàcida fins a Vic a on hem dinat al Zèfir. 

Desprès de dinar, cap a Centelles. Fi del viatge. 


