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Dissabte 2 de març del 2019 
 

VILANOVA i la GELTRÚ 
 La Biblioteca Museu Víctor Balaguer  
La presència del PRADO. Episodis d'una història. 

 Museu del Ferrocarril  de Catalunya 
La descoberta del món del ferrocarril 

*** 
 

 Matí: a les nou (9.00 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 a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, fundada 
l’any 1884 pel polític i escriptor que li dona nom, un dels museus més 
antics i singulars de Catalunya. Començarem amb la visita comentada a 
l'exposició temporal La presència del PRADO. Episodis d'una història, un 
rellevant dipòsit de quadres del Museo del Prado, amb l’obra d’autors com 
El Greco, Murillo o Rubens. També podrem donar un cop d'ull a les sales 
de la col·lecció permanent, on s'hi troben obres de pintors com Ramon 
Martí Alsina, Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim 
Mir i Xavier Nogués, entre d’altres, que ofereixen un excepcional 
recorregut per l’art català. Destaca especialment la col·lecció egípcia, la 
primera que es va formar a Catalunya. 
 
 Dinar: al restaurant l’INFINIT, situat molt a prop dels museus. 

 
 Menú: 1r. Pica-pica: xató amb anxoves de l’Escala, croquetes de peix, rodanxes de pop amb 

patates i pebre vermell, carpaccio de bou amb parmesà.– 2n. Morro de bacallà gratinat amb 
tomàquet confitat.– Postres: flam de mató amb nata.– Pa, aigua, vi D.O Penedès i cafè.  
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 Tarda: visita al Museu del Ferrocarril de Catalunya, que forma part de 
la xarxa de Museus de la Ciència i la Tècnica del nostre país. Farem un 
recorregut per les sales del museu on descobrirem tot d'objectes que s'hi 
conserven i, sobretot, gaudirem de l'extraordinària col·lecció de vehicles 
ferroviaris que formen part de la Rotonda del Museu. Acabarem la visita 
amb un audiovisual de filmacions inèdites sobre el món dels trens. 

 En acabar: retorn a Barcelona. 
 

 PREU: 78  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 21 de febrer al número de compte següent: 
 

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


