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Dissabte 19 de gener del 2019 
 

SALVADOR DALÍ,  
la descoberta del figuerenc més il·lustre. 

 
 TEATRE MUSEU –  COL·LECCIÓ de JOIES  
 RUTA DALINIANA per la ciutat de FIGUERES 

 
�  Sortida: a les nou (9.00 h) 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. 
�  Breu parada per esmorzar, a càrrec de cadascú, en una àrea de l’autopista.  
�  Seguidament, farem una visita guiada i comentada al TEATRE MUSEU 
DALÍ, un gran espai considerat com una de les grans obres surrealistes del món. 
Tota una casa on hi ha objectes molt diversos que poden no tenir connexió entre 
ells, però que junts formen el conjunt d'una gran obra que ens permetrà apropar-
nos a l’univers dalinià. Recordem que DALÍ, en persona, hi va treballar durant uns 
20 anys. A més a més, aquest lloc reuneix molta de la seva obra de gran categoria, 
que li va donar fama mundial.  
També visitarem la col·lecció de joies dissenyades pel mateix DALÍ, un espai poc 
conegut però imprescindible, ja que representarà tot un regal de gran bellesa per 
als nostres ulls. 
�  Dinar:  al restaurant de l’Hotel Travé de Figueres. 

1r. Amanida de bolets. – 2n. Paella Parellada a l’estil Travé  – Postres de la casa 
Pa, vi, aigües i cafè o infusions. 

�  Tarda:  havent dinat, farem un recorregut a peu pel centre de la ciutat de 
FIGUERES, per tal de conèixer de prop la seva història. Resseguirem aquells 
entorns exteriors més emblemàtics i relacionats amb l’artista i la seva vida, els 
quals el van veure néixer, créixer i morir, com són: la casa natal, la casa pairal, la 
rambla, el monument a MONTURIOL, etc. Un passeig de curt recorregut però 
molt interessant per entendre aquesta ciutat fronterera. 
 

 NOTA: la visita, guiada i comentada, anirà a càrrec dels guies oficials de GIGSgirona. 
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PREU: 75  € 

 
Per a inscripcions Tel. 93-241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 

divendres de 9.00 a 15.00 h – Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 
Per tal de fer efectiva la reserva, cal trucar prèviament per telèfon i fer l’ingrés al núm. de 

compte corrent abans del DIVENDRES 11 de GENER  
 

“la Caixa” ES-34 · 2100 3017 08 220064 1565   

 


