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Diumenge, 14 de febrer del 2016
EXCURSIÓ CULTURAL A L’ALT CAMP I
CALÇOTADA A ALCOVER

Celler Cooperatiu de Nulles (de Cèsar Martinell)

Interior del Celler (“La Catedral del Vi”)

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet en direcció a l’Alt
Camp, parant per esmorzar (inclòs en el preu). Després d’esmorzar ens dirigirem a l’històric poble de
Nulles on farem una visita guiada. Veurem el Celler Cooperatiu, anomenat la Catedral del Vi. Aquest
celler modernista és un monument històric, del cèlebre arquitecte Cèsar Martinell (deixeble de
Gaudí). L’edifici és un dels màxims exponents del moviment modernista, que destaca per la seva
bellesa, i per reunir totes les qualitats necessàries per a l’elaboració de vi. L’arquitecte, conscient de
la seva importància, destacà tres grans pilars que defineixen el seu llenguatge arquitectònic: la
funcionalitat, el gust per la tradició constructiva rural i la utilització de solucions estructurals de gran
projecció. L’element més característic és l’arc parabòlic que proporciona un espai ampli i funcional
però també d’una gran bellesa estètica. Martinell buscà l’equilibri, o com ell deia: “les formes
equilibrades que són les que exhibeixen bellesa en si mateixes”.
A l’hora de dinar anirem fins Alcover, al famós Restaurant El Alamo, on farem un excel·lent dinar:
CALÇOTS AMB SALSA ROMESCO I CARXOFES - XAI A BRASA I LLONGANISSA AMB ALLIOLI I
GUARNICIÓ - VI BLANC I NEGRE, AIGÜES, CAVA, POSTRES , CAFÈ I LICOR

Restaurant El Alamo

El Roc de Sant Gaietà

Acabat el dinar i desprès d’una petita sobretaula anirem fins el mar a estirar les cames” i fer una
visita al Roc de Sant Gaietà. Un cop finalitzada aquesta visita tornarem cap a Sant Boi, on pensem
arribar prop de les set del vespre.
Preu (inclòs viatges, esmorzar, dinar-calçotada i visites): socis 42€ / No socis 45€
Per a inscripcions i pagament: Llibreria Isart, a partir del dia 1 de febrer. Nota: Places limitades:
no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Consulteu el programa de la nostra pàgina Web: www.associaciodeveins.org

