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GENER 2022 
 

Dia 16  FIRA DEL FESOL A SANTA PAU I MENÚ DE LES PATATES  FARCIDES      PREU: 50 € 
Inclou:   viatge, esmorzar, matí a la fira, dinar i ball   
Sortida al matí cap a terres de la Garrotxa amb aturada per esmorzar amb: Pa de Pagès amb Embotits, Vi, Aigua i Cafès. A Santa Pau,  
avui s´hi celebra la Fira del Fesol, un producte que ha estat conreat tradicionalment als camps de la zona. Pels volts de Sant Antoni celebren 
una interessant fira on trobarem el producte estrella en diferents varietats així com activitats tradicionals i artesanes, cercaviles, grups 
d’animació, benedicció d’animals i cantada de goigs a Sant Antoni. Després d’un matí força entretingut, farem via cap al restaurant per tal de 
fer un bon dinar: Amanida catalana, Típiques Patates d’Olot, Vedella de Girona a la Jardinera, Postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i raig. 
Estoneta de ball i retorn a hora prudencial. 
 
DIA 23 FESTA DE LA CALÇOTADA A VALLS         PREU: 65 € 
Inclou:  viatge, esmorzar, matí a la festa del calçot, gran dinar de calçotada i ball  
Sortida cap a terres de Tarragona per tal d’esmorzar: pa amb tomàquet i pernil, vi, aigua i cafè. Continuació fins a Valls, la capital del 
calçot, per poder viure aquesta animada trobada calçotaire. Qui ho desitgi podrà adquirir tiquets per tastar aquest típic producte. Bon dinar 
de calçotada amb: Teula de Calçots acompanyats de salsa romesco, carn a la brasa (xai, botifarra blanca i negra, pollastre i xoriço 
amb carxofa, mongetes i patata al caliu amb allioli, Postres, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. Animat ball de tarda, i a hora prudencial, 
retorn cap a casa. 

FEBRER 2022 
 

Dia 6 TARDA DE TEATRE – LA CUBANA “ADÉU ARTURO”      viatge i entrada a platea      PREU: 60 € 
‘Adéu Arturo’ parla del mateix de sempre: de teatre. D’aquest teatre que fem a la nostra vida quotidiana i que passa inadvertit com a teatre; 
aquest teatre que hi ha al carrer, als mercats, a la feina, a la família, amb les nostres amistats i també socialment, i on despleguem les 
nostres capacitats interpretatives en tota classe d’actes, “paripés”, festes, casaments, batejos, comunions i enterraments. Això sí, “Adéu 
Arturo” és un cant a la vida i de com viure-la intensament, deixant en evidència totes les convencions socials que ens dificulten el poder fer-
ho. Una comèdia boja, amb tocs “surreals” i que, com sempre, estarà amanida amb les coses que ens caracteritzen i a el més pur estil de La 
Cubana: amb participació del públic, música, sorpreses i molt d’humor. 

 
Dia 13  MUSEU DE LA TORNERIA I BONA TAULA A LA GLEVA “Recomanada”     PREU: 58 € 
Inclou: viatge, esmorzar, visita al museu, bon dinar i ball 
Sortida no gaire d’hora cap a La Gleva on esmorzarem: pa amb tomàquet, llardons, assortit d'embotits: bull blanc, bull negre, botifarra 
blanca, xoriç, fuet, llonganissa, vi, aigua, cafè i raig. El Museu de la Torneria explica el procés d’industrialització de Catalunya a partir 
d’un ofici artesà, el torner de fusta i banya, que, amb l’arribada de la industrialització, es convertí en un sector industrial complementari del 
sector tèxtil. El Museu explica, a la planta baixa, el procés productiu de les grans fàbriques especialitzades en la fabricació de complements 
per a la indústria tèxtil. Dona a conèixer l’origen de la torneria i la seva evolució; un procés que va des dels torns de ballesta fins als controls 
numèrics actuals. Completarem el matí amb degustació de les típiques coques de Perafita amb possibilitat de compra. Cap a migdia 
tornarem de nou per dinar amb: Amanida completa, Escalivada de pagès, Mongetes amb cansalada i botifarra a la brasa, Xai i llom a 
la brasa amb patates, Pijama, Vi, Aigua, Gasosa, Cava, Cafè i Gotes. Ball de tarda i retorn cap a casa. 
 
DIA 20   ANDORRA I MENÚ DE LES SAFATES A ST CORNELI       PREU: 46 € 
Inclou:  viatge i dinar 
Sortida al matí direcció Andorra amb  parada per esmorzar (no inclòs). Arribats al Principat disposarem del matí per fer compres i voltar pel 
centre d’Andorra la Vella. Cap a migdia sortida fins a Sant Corneli on gaudirem del típic menú de les safates: Safates d’amanida, 
escalivada, pernil, fusta d’embotits, Paella o Escudella i carn d’olla, Safates de Vedella amb bolets, Cuixetes de pollastre al forn, 
Peus de porc guisats, Bunyols Casolans amb moscatell, vi, aigua, cava, cafè i raig. Estoneta de ball (subjecte a condicions Covid) i 
retorn cap a casa. 
 
DIA 21   FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CIRC A GIRONA “Recomanada”     PREU: 65 € 
Inclou:  viatge, entrada al Festival del Circ i dinar   
Sortida cap a terres de Girona amb aturada per esmorzar: Pa amb tomàquet i embotits variats, vi, aigua i cafè. Continuarem fins a Blanes, 
inici de la Costa Brava on disposarem de temps lliure per fer-hi una passejada vora al mar. Cap a migdia retorn als restaurant per tal de dinar: 
Amanida de tonyina, Paella, Galta rostida, postres, vi, aigua, copa de cava i cafè. Havent dinat trasllat fins a Girona. Després de 9 anys 
d’èxits, i amb més de 177 mil espectadors, el Festival Internacional del Circ presentarà una selecció de les 24 millors atraccions mai vistes en 
els circs europeus; més de 80 artistes totalment nous a Europa, vinguts des de 14 països del mon. Alhora que actuaran per a tots nosaltres, 
també competiran davant el jurat internacional, format pels directors dels circs més importants i prestigiosos de tot el mon. A imatge dels 
grans festivals circenses de Moscou o Monte Carlo. Seran 2 hores d’emoció, il·lusió i alegria.  Després del gran espectacle retorn cap a casa.  
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