
SITGES I XATONADA 

     15 febrer 2018 

 

Com a membre de la Comissió de Jubilats, t’informem que hem 

organitzat una sortida per anar a Sitges i dinar a Vilanova. 

La sortida serà a les 8:30 h. des de Pau Claris/Consell de Cent  

amb direcció  Sitges, capital del Garraf i amb un gran interès 

turístic. A l’arribada a Sitges esmorzarem i/o prendrem un cafè  

(no inclòs).  

Juntament amb la nostra guia, donarem un passeig pel casc antic 

on es pot veure l’antiga muralla, el canó Baluard, els museus, les 

cases dels pescadors…. També podrem veure les nombroses cases de diferents estils 

arquitectònics de finals del segle XIX que van construir els sitgetans que van fer fortuna a 

América. Visitarem el Museu Maricel i el Museu Cau Ferrat, aquest últim museu biogràfic 

localitzat a la casa-taller del pintor i escriptor Santiago Rusiñol, una de les figures destacades 

del modernisme a Catalunya. 

Entre les 14 h. i 14:30 h. anirem fins a Vilanova i la Geltrú on 

farem el dinar a base de :  

Xató a l’estil de Vilanova acompanyat amb les seves  

diverses  truites de Carnaval. 

Rodó de vedella al vi. 

Púding i mini merengues. 

Pa, aigua, vi i cafè. 

Després d´una agradable sobretaula , ens aproparem  al refugi antiaeri  de la Ciarga , on farem 

una petita visita a aquest centre.  

Finalitzada la visita , emprendrem la tornada a Barcelona. 

PREU  DE  L’ EXCURSIO (per un mínim de 30 pers.)          

   55 €/ persona 

El preu inclou: 

- Autocar amb autopista inclosa 

- Guia acompanyant durant tot el recorregut 

- Entrada al museu Cau Ferrat i Museu Maricel 

- Entrada al refugi antiaeri de Ciarga. 

- Dinar 

La data d’inscripció i pagament  serà entre els dies 29 de gener i el 5 de febrer, trucant 

al telèfon del Col·legi 934 961 420 o bé personalment al Col·legi   


