ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA UNIÓ, C/ Major, 43, (Cal Ninyo) SANT BOI Tel. 93.635.12.07
Correu: veinslaunio@yahoo.es Web: www.associaciodeveins.org

Diumenge, 26 de març del 2017
EXCURSIÓ CULTURAL A LA TERRA ALTA
i pels escenaris de la batalla de l’Ebre

Vista aèria de les serres de Pàndols i Cavalls

Imatge de L’Ebre i del castell de Miravet
Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet en direcció a la
Terra Alta, parant per esmorzar en una àrea de l’autopista (a compte de cadascú). Després
d’esmorzar, passant per Mora d’Ebre, ens dirigirem a Miravet, on farem una parada per fer (a peu
pla) unes fotos al riu i al castell, reprenent el viatge fins a Pinell de Brai, on farem una visita guiada
pel seller modernista, obra de Cèsar Martinell (deixeble de Gaudí, i també arquitecte del celler que
vàrem veure, a Nulles, l’any passat) Després de la visita al celler, farem un tast de vins de la Terra i
ens dirigirem a un restaurant de Gandesa, on farem el següent àpat, a elegir:
1r: olla barrejada o fideuada - 2n: filet de lluç amb crema d'ametlles o galtes de porc guisades
Postre: crep de xocolata amb nata o flam amb nata - Pa - vi - aigües - cava - cafè i gotes.
Acabat el dinar i després d’una petita sobretaula anirem a ”estirar les cames” tot fent una visita al
museu de Gandesa o a veure un paratge amb unes precioses vistes a l’Ebre. Un cop finalitzada
aquesta visita tornarem cap a Sant Boi, on pensem arribar al voltant de les set del vespre.

Vista del pont i del riu, des de Mora d’Ebre

Vista interior del celler de Pinell de Brai

Preu (inclòs viatges, dinar i visites): socis 35 € / No socis 37 €
Per a inscripcions i pagament: Llibreria Isart, a partir del dimecres de 15 març.
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

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS "LA UNIÓ", C/ Major, 43, (Cal Ninyo) SANT BOI Tel. 93.635.12.07
Fax.: 93 630.88.95 veinslaunio@yahoo.es Web: www.associaciodeveins.org

TALLERS I ACTIVITATS PERMANENTS
Curs: 2016 -2017
TALLER DE TEATRE
Per a nens i nenes de 8 a 11 anys: Els dilluns de 17,30 a 19 hores.
Per adolescents de12 a 15 anys: Els dimarts de 17,15 a 20,15 hores.
Per a majors de 15 anys: Els divendres de 17 a 19 hores.
Responsable, informació i contacte: Josep Sabat Tel.: 666.422.227

TALLER DE BALLS DE SALÓ, LLATINS I SALSA
Per a totes les edats: Els dilluns de 19,55 a 21,55 hores,
i els dijous de 20,30 a 21,55 hores.
Responsable, informació i contacte: Cati Tel.: 627.002.666

TALLER DE PUNTES DE COIXÍ
Per a totes les edats: Els dilluns de 16 a 20 hores i els dimarts de 10 a 12 hores.
Responsable, Informació i contacte: : Maria Capel.Tel. 93.640.22.62

TALLER DE TAI-TXI
Per a tothom: Els dilluns de 10 a 11,30 hores
Responsable, informació i contacte: Esther Barbero, Tel.: 645.994.645

TALLER DE DANSA DEL VENTRE (TRIBAL)
Per a totes les edats: Els dimarts de19,30 a 21,30 hores
Responsable, informació i contacte: Laura. Tel. 652.425.727

TALLER DE IOGA I PILATES
Kundalini (en cadira – per a gent gran) Els dilluns de 9 a 10 hores.
i els dimecres de 10 a 11 hores.
Kundalini: els dimecres de 9 a 10 hores.
Loguilates: Els dimarts i els dijous de 9 a 11 hores.
Halha Ioga: Els dimarts i els dijous de 18 a 19 hores.
Responsable: Monica Chavero. Informació i contacte: Tel. 93.635.12.07
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