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Diumenge, 22 d’abril del 2012

SORTIDA CULTURAL A L’ALT BERGUEDÀ
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CIMENT I VIATGE AMB EL
TRENET DE LA POBLA DE LILLET AL CLOT DEL MORO

El tren (cobert) per la vall de l’alt Llobregat

Vista del pont romànic de La Pobla

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet, en direcció a
l’Alt Berguedà parant per esmorzar (inclòs en el preu) i continuant el viatge fins al Clot del Moro, on
farem una visita guiada per l’interior de la Fabrica - Museu del Ciment. Acabada la visita agafarem el
Trenet del Ciment passant per un preciós recorregut pel vell mig de la vall, fins a La Pobla de Lillet
per dirigir-nos, amb l’autocar, al restaurant Santa Bàrbara de Cercs per fer el següent àpat:
1r. Amanida, fusta d’embotits i pernil – 2n. Paella mixta o escudella i carn d’olla – 3r. Vedella
amb bolets, conill, i peus de porc – Postres, pa, vi, aigua, copa de cava, cafè i ”gotes”.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, continuarem el viatge en direcció a Manresa per anar
a veure un paratge sorprenent i difícil d'imaginar però ben real, un museu natural amb figures
enigmàtiques de tot tipus com tòtems i escultures diverses “un petit Parc Güell”. Després de la visita
reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per arribar prop de les 7 de la tarda.

Fàbrica de ciment del Clot del Moro (de Gaudí)

El tren (descobert) en l’estació dels Jardins Artigas

Per a inscripcions a la llibreria Isart: a partir del dijous dia 12 d’abril.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visita guiada) Socis: 35 €. No socis 38 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

