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Dissabte 16 de març del 2019 
 
 

 MAS MIRÓ i l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca  
   de Mont-roig del Camp  

 Castell Monestir d’Escornalbou de Riudecanyes 

*** 
 
 

 Matí: a les vuit (8.00 h) sortida del Pg. de Gràcia a la cantonada 
amb la Gran Via de les Corts Catalanes, a la vorera del costat de mar, sota 
mateix de l’edifici de GENERALI.  
 Esmorzar: a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l'autopista. 
 Seguidament, arribarem al MAS MIRÓ, una masia envoltada d'un 
jardí on hi destaquen uns majestuosos eucaliptus, un garrofer i una petita 
glorieta, on moltes vegades hi reposava en Joan Miró, tot aprofitant 
l'ombra i la tranquil·litat per pintar aquest paisatge que 
l'emocionava. També podrem veure el seu taller, ubicat en un edifici 
singular i molt emotiu, on es dedicava a la creació i al treball de la seva 
obra, amb estris, esbossos, materials i objectes diversos, i uns petits grafits 
pintats a les parets, on Miró va representar-hi alguna de les seves idees, i la 
capella, d'estil neogòtic i construïda el 1916 per desig del seu pare, i 
finalment l'antic corral, on es troba actualment l'espai de benvinguda. 
 Dinar: a l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del 
Camp. 
 
 Menú: 1r xató – 2n Fricandó amb bolets – Postres: pastís de garrofa –  

Pa, aigua, vi i cafè o infusions. 

 
 Tarda: visitarem el Castell Monestir d’Escornalbou de 
Riudecanyes. De l’antic monestir només se’n conserva l’església 
romànica, algunes restes de la sala capitular i l’estructura del claustre, que 
es va convertir en un mirador-jardí amb vistes al Camp de Tarragona. 
Del castell, convertit en casa senyorial i escenari de trobades de les 
principals figures de la Renaixença catalana, en destaca la biblioteca i la 
rica col·lecció de gravats, ceràmica, mobles i peces de la col·lecció que el 
seu propietari, el diplomàtic Eduard Toda, havia reunit en els seus viatges. 
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 En acabar: retorn a Barcelona. 

 
 

 PREU: 73  EUROS 
 
 

Per a inscripcions, truqueu al tel. 93 241 41 42 de dilluns a dijous 
de 9.00 a 18.00h. i divendres de 9.00 a 15.00h o bé al 616 958 009 (Pere) 

Per fer efectiva la reserva, cal trucar per telèfon i fer l’ingrés abans 
del DIJOUS 7 de març al número de compte següent: 

 
 CaixaBank “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·08·2200641565 


