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            · DIADA de la CALÇOTADA · 
 

dls ei 

sREIAL MONESTIR de SANTA MARIA de 
POBLET 

 
Centre històric de la CIUTAT de VALLS 

 
 

Dissabte 29 de febrer del 2020 
 
 

 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, anada  fins al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, 
on començarem la nostra visita amb les dependències del nou centre 
d’interpretació, on es projecta un impactant audiovisual que ens mostra 
i introdueix al món de la vida monàstica, També veurem les noves sales 
museístiques que s’han obert al Palau del rei Martí, així com la visita a 
la majestuosa abadia cistercenca, una de les més grans i més completes 
del món, construïda al segle XII que fou guardiana del panteó dels reis 
de Catalunya i Aragó. 
L’any 1991 l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO) va declarar Poblet Patrimoni de la 
Humanitat. 

      Dinar de Calçotada al restaurant: l'ESPORTELL del BOU, situat al 
petit poble de PICAMOIXONS.  
 Menú:      Calçots amb la seva salsa típica, llonganissa, botifarra negra amb 

fesols i allioli, carn de xai a la brasa amb carxofa i patata al caliu. Postres: crema 
catalana de la casa i una taronja. Aigües minerals, vi, cava, cafè o infusions. 

 Després de dinar, en aproparem a la CIUTAT de VALLS, capital de 
la comarca de l’Alt Camp, per tal de fer-hi una visita, guiada i 
comentada, amb un recorregut que anirà des de la plaça del Pati, un dels 
punts origen de la ciutat, passant pel carrer de la Cort i entrant a la 
Capella del Roser. Per finalitzar, continuarem la ruta per la plaça del 
Blat, km del món casteller, on podrem entrar a la sala de plens de 
l'Ajuntament i acabarem a l'Església de Sant Joan (s.XVI). 
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 PREU: 79  € 

 

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 20 de FEBRER al número de compte següent: 

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


