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 · Dissabte 23 de novembre del 2019 · 

 

 MONESTIR de SANT CUGAT 
 Celler Modernista de Cèsar Martinell. 

 Cal Quitèria: Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil  
 
 

Matí: a les deu (10.00 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.  
 

Seguidament, arribarem a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, on iniciarem la 
nostra estada amb la visita guiada i comentada al conjunt monàstic medieval més 
ben conservat de casa nostra, construït sobre d’un antic recinte fortificat romà del 
qual encara se'n visualitzen alguns vestigis. Cal ressaltar el seu impressionant 
claustre romànic i la magnífica nau de l’església, construïda durant la segona 
meitat del segle XII.  
 

A continuació, anirem fins al Celler Cooperatiu, d’estil modernista, creat l’any 
1921 per un grup de vinicultors locals per tal de dur-hi a terme la vinificació i la 
conservació del vi fins a la seva posada a la venda. És una obra de l’arquitecte 
Cèsar Martinell, actualment molt ben restaurada, on s’explica el procés 
d’elaboració del vi i la transformació que va patir la població agrícola de Sant 
Cugat. 
 

Dinar: al restaurant La Bolera, situat al centre mateix de la ciutat. 
 

 Menú: 1r: safates d’amanida verda, escalivada, patates al caliu amb allioli, 
carxofes a la brasa i pa torrat – 2n: safates de xai, botifarra, patates fregides i 
mongetes amb cansalada. – Postres de la casa – Pa, aigua, vi i cafè o infusions. 
 
 
Tarda: visitarem la noble casa pairal de Cal Quitèria, que actualment acull una 
posada en escena de la tradició del tapís i l’art tèxtil en època noucentista, amb 
els dissenys abstractes dels anys trenta i l’evolució i renovació del tapís. Tot això 
amb la contribució de l’anomenada Escola Catalana del Tapís dels anys  
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seixanta, i l’última aportació de l’obra de Josep Grau-Garriga i diferents autors 
rellevants d’aquest art tèxtil contemporani.  
En acabar: retorn a Barcelona. 
 

 PREU: 56  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 14 de NOVEMBRE al número de compte següent: 

 
 

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


