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CALÇOTADA a la VALL del RIU GAIÀ 
SALOMÓ –  SANTUARI de la MARE de 
DÉU de MONTSERRAT de MONTFERRI 

Dissabte 2 de febrer del 2019 
 

 Sortida: a les nou (9.00 h) del Passeig de Gràcia amb la Gran Via de 
les Corts Catalanes, davant l’edifici de GENERALI. 

 Tot seguit, anirem fins a la petita població de SALOMÓ i, un cop 
situats a la plaça de l’església i acompanyats per l’Assumpta Ferré,  
farem la visita guiada i comentada a la capella del Sant Crist, de 
principis del segle XVIII, que està coberta per una cúpula semiesfèrica 
des d'on es poden admirar les extraordinàries pintures i escultures del 
pintor Jaume Pons i Monravà, que va ser un dels artistes més 
significatius del barroc català tardà. També ens explicarà el famós Ball 
del Sant Crist i la posada en escena de la llegenda local que va adoptar 
la fórmula teatral del ball parlat, una representació datada probablement 
de la primera meitat del segle XVIII. Finalitzarem amb la visita a la casa 
pairal de Cal Cardenal, que va ser d’una família de cavallers 
sòlidament arrelada al poble durant els segles XVI i XVII. 

 Dinar de Calçotada al restaurant “El Jardí” del centre de SALOMÓ.  
Aperitiu de benvinguda. – Teules de CALÇOTS amb salsa romesco. – Llonganissa 

amb fesols. – Xai a la brasa amb patates al caliu, carxofes i allioli. – Crema catalana.   
Pa, aigua, vi i cava – cafè, infusions i licor. 

 Després de dinar, farem la visita guiada i comentada al Santuari de la 
Mare de Déu de Montserrat de MONTFERRI, una obra modernista 
excepcional projectada per l'arquitecte Josep Maria Jujol, deixeble 
d’Antoni Gaudí, a imatge i semblança de les muntanyes de Montserrat. 
L’estructura està formada a partir de cent vint arcs parabòlics sense que 
hi intervingui cap paret. Aquest fet demostra que es tracta d’una 
construcció de gran precisió, tota ella orientada cap al massís de 
Montserrat. La construcció es va iniciar l'any 1925 al cim del turó del 
Corralet i es va aturar a causa del cop d’estat del 1936, i fins al 1985 no 
es reiniciaren les obres de consolidació, que varen finalitzar amb la 
inauguració el 30 de maig del 1999. 
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PREU: 78  € 

 

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 DIJOUS 24 de GENER al número de compte següent: 

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


