
 

 
 

 
CALÇOTADA a la Conca de Barberà – l’Urgell  

 
Dissabte 10 de febrer del 2018 

 
 Monestir de Vallbona de les Monges. 

 Espai Museístic del Cinema. 
 Museu Comarcal de l’Urgell de Tàrrega. 

Sortida: a les nou (9.00 h) del Passeig de Gràcia/Gran Via de les Corts 
Catalanes, a la cantonada de l’edifici de GENERALI. 
Tot seguit, anirem fins a la petita població de VALLBONA de les MONGES, 
on començarem la nostra estada amb la visita a l’edifici de l’antic cinema, on 
actualment s’hi ubica l’Espai Museístic del Cinema, amb més d’un centenar  
d’objectes exposats  que  en  Josep M. Queraltó va anar col·leccionant al llarg 
de la seva vida i que va cedir a la població. 
Seguidament, anirem al Monestir de Santa Maria de Vallbona, un cenobi 
cistercenc femení fundat el s. XII. Allí  farem la visita, guiada i comentada, a tot 
el recinte monacal recentment restaurat i a la nova part del Museu Monàstic, on 
s’hi exposen diferents objectes de culte (s. XVIII-XX), mobiliari d’època (s. 
XVII-XX) i també una interessant farmàcia antiga amb peces de gran valor.  
Dinar de Calçotada a l’Hostal Restaurant FELIUET de Belltall. 

 Menú de calçotada: aperitiu de benvinguda – teula de CALÇOTS amb 
salsa de romesco – graellada de carns amb guarnicions de temporada – crema 
catalana casolana – ametlles garapinyades amb mistela – vi i cava de la Conca 
– aigua – cafè o infusions.  
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Després de dinar, anirem fins a Tàrrega, capital de l’Urgell, al Museu 
Comarcal, i farem una visita guiada a l’exposició permanent: Tragèdia al Call – 
Tàrrega 1348, on s’hi mostra el llegat històric del passat jueu de la ciutat, així 
com significatives obres d'art medieval de temàtica religiosa. L'espai museogràfic 
se centra en l’avalot registrat l'any 1348 a la vila contra els jueus, que va generar 
centenars de víctimes mortals, i en la documentació de les excavacions 
arqueològiques efectuades l’any 2007 a la necròpolis hebrea de Tàrrega, Les 
Roquetes. 

PREU: 79  € 
Per a inscripcions, truqueu al tel.  93 241 41 42 

De dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 h, o bé al: 616 958 009 (Pere) 
Per tal de fer efectiva la reserva,  cal trucar per telèfon i fer l’ingrés abans 

del DILLUNS 5 de febrer al número de compte següent: 

“ la Caixa”  ES34 ·2100·3017·0822·0064·1565 
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