
  

 
 
 

 

· CALÇOTADA a l’Alt Penedès · 
Dissabte 26 de febrer del 2022 

 
 Sortida: a les nou (9.00 h) C/Provença, 273 (entre Pau Claris i Pg. de Gràcia, a 

tocar de l’edifici de la Pedrera). Actual parada oficial d’autocars. 
 Breu parada per esmorzar en una àrea de servei, a càrrec de cadascú. 
 Seguidament: pujarem amb l’històric Funicular de GELIDA, inaugurat 1 de 

novembre de l'any 1924, per salvar el desnivell de 117 metres que comunica la 
zona industrial amb el nucli urbà i visitarem el Centre d'Interpretació del 
Funicular, on descobrirem com un senzill funicular d'un recorregut de menys 
d'un kilòmetre va transformar per complet la vida dels treballadors i la mobilitat 
de Gelida durant els anys 20. Tot seguit farem una ruta, guiada i comentada, pels 
carrers de la població, tot ressaltant els nombrosos edificis modernistes i gaudirem  
de la bellesa del paisatge de la Plana del Penedès, de la Muntanya de Montserrat 
i de l’Anoia.  

 Dinar de Calçotada al restaurant Mirador de les Caves, ubicat en un indret de 
gran bellesa i amb una vista panoràmica privilegiada.  
 Menú: entrants amb olives arbequines i xips mediterrànies - CALÇOTS amb salsa del Mirador - 

Botifarra de Can Travé de la Llacuna - Xai de granja Ferràs de Sant Llorenç - Botifarra negra 
de Romeu de Gelida (amb guarnició de patates al caliu amb allioli) - Mongetes de Santa Pau - 
Carxofes a la brasa – Pa amb tomacons - Postres: Crema Catalana i Sorbet de taronja – Pa, aigua 
mineral. Celler Llopart, cafè o infusions.  

 Després de dinar, ens aproparem a la petita població d’AVINYONET del 
Penedès, per tal de fer la visita, guiada i comentada, al Monestir de Sant 
Sebastià dels Gorgs (segle XI), una joia del romànic penedesenc, on podrem 
gaudir de la bellesa del claustre, l’església i el recinte del monestir, declarat Bé 
d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 2000. 

 PREU: 105  €    (Sortida amb places limitades) 

Per a inscripcions tel. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. 
O bé al mòbil: 616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del 
DIJOUS dia 17 de febrer al número de compte següent: 

 CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
* * * 

 NOTES: tant la Cia. d’Autocars com les instal·lacions dels llocs que visitarem, estan 
al corrent de les normatives que les autoritats competents, en matèria sanitària, han 
pres per garantir que puguem gaudir de les visites amb la màxima tranquil·litat. 

 La sortida NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones. 

 

 


