· La RUTA de JACINT VERDAGUER ·
 Monestir de Sant Pere de Casserres
 Folgueroles – Casa Museu

· Dijous 1 d’octubre del 2020 ·
 Sortida: a les nou (9.00 h) davant el Hard Rock Cafe, situat a la vorera, de
mar, de la plaça Catalunya, a la parada oficial d’autocars.
 Esmorzar: a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l’autovia.
 Tot seguit, arribarem a l’antic monestir benedictí de SANT PERE de
CASSERRES, ubicat en un espectacular indret de la comarca d’Osona,
envoltat per un meandre del riu Ter de gran bellesa. Allí farem una visita
guiada al recinte del monestir i a l’exposició de caràcter permanent, on
s’interpreta la vida dels monjos, mitjançant la recreació de les sales que han
conservat la mateixa disposició al llarg dels segles, així com un audiovisual
on s’explica la llegenda, la història i el procés de construcció del conjunt
monàstic.
 Dinar: al restaurant del recinte del Monestir.
1r. Graellada de verdures, embotits i formatges d’Osona amb pa amb tomàquet
2n. Graellada de carn: pollastre, botifarra i llom
Postres: Gelat amb xocolata calenta
Pa, aigua vi i cafè .

 Tarda: anada fins a la petita vila de FOLGUEROLES, on es troba la
Casa Museu del nostra gran poeta JACINT VERDAGUER, on hi va
passar la seva infantesa. En el seu interior es mostren elements per entendre
i interpretar el llegat del poeta que va posar les bases de la llengua literària
a la Catalunya moderna i com era la vida d’una família de pagès de poble a
l’època del poeta.
 Tot seguit, retorn a BARCELONA.
PREU: 89 EUROS
Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a
14.00h. Tarda: 616.958.009 (Pere Costa)
Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del
DIMARTS 29 de SETEMBRE al número de compte següent:
CaixaBank “la Caixa” - ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565
NOTES:
· Cal dir que tant la nostra Cia. d’autocars com les instal·lacions del Monestir de
Sant Pere de Casserres i la Casa Museu de Folgueroles, estan al corrent amb les
autoritats competents en matèria sanitària i seguretat.
· La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones.

