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Diumenge, 18 de novembre del 2012
EXCURSIÓ CULTURAL A OSONA, amb la visita al
Museu de l’Art de la Pell i el Santuari de Lurdes

Museu de l’art de la pell a l’antic convent del Carme

La pell, de la manufactura a la fàbrica

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció
a la Gleva, parant per esmorzar (inclòs en el preu). Prosseguint, després, cap l'antic Convent
del Carme de Vic on està ubicat EL MUSEU DE L’ART DE LA PELL per fer una visita guiada i
descobrir les sensacions tàctils de la pell, com a material. Un viatge sensitiu a través de quatre
tècniques emprades en l'art de la pell: gravat, calat, cuir bullit i guadamassil emmotllat. En
acabar la visita anirem al restaurant per fer el següent àpat:
1r. Crema de marisc - 2n. Canelons de peix - 3r. Calamars a la romana amb llagostins Pastís de la casa - Pa, vi, aigües, cava, cafè i gotes.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, anirem a fer una passejada i a veure el Santuari
de Lurdes (de Prats de Lluçanès), edificat l'any 1881 i ampliat l'any 1958. Des de la seva
balconada (741 metres) es pot contemplar una de les panoràmiques més boniques de la
comarca. Després reprendrem el viatge de tornada, per arribar al voltant de les 7 de la tarda.

Una de les panoràmiques de l’Osona i el Lluçanès

Santuari de Lurdes de Prats de Lluçanès

Per a inscripcions a la llibreria Isart: a partir del dia 7 de novembre (places limitades).
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visita guiada) Socis: 35 €. No socis 37 €..
Nota: L’itinerari podrà ser modificat per causes imprevistes, d’horaris, o de força major.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

