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DIUMENGE DIA 11 DE MARÇ DEL 2018

EXCURSIÓ CULTURAL AL PANTÀ DE SAU I AL

MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES
Inclou: viatge amb autocar, esmorzar, dinar i visita guiada al monestir

Meandres del Ter i pantà de Sau

Monestir de Sant Pere, rodejat pel riu Ter

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció al
santuari de La Gleva, on esmorzarem (inclòs en el preu). Després d’esmorzar ens dirigirem cap al
pantà de Sau i, passant per davant del Parador (on es va redactar l’antic estatut d'autonomia),
arribarem al bonic Monestir de Sant Pere de Casserres, rodejat per les aigües del mateix pantà. En
el monestir farem una visita guiada. Un cop acabada la visita, ens traslladarem al restaurant per fer
un dinar a base de:

Amanida, escalivada, mongetes amb cansalada o patates, botifarra, xai, llom, a
la brasa, pa, vi, aigües, postres, copa de cava, cafès i “gotes” (anís o conyac)
En acabar la sobretaula anirem al poble de Perafita per fer un tastet de les famoses coques del forn
Franquesa i reprendre el viatge de tornada a Sant Boi, on pensem arribar prop de les 7 de la tarda.

Interior d’una de les naus del monestir

Exterior forn Franquesa de Perafita

Per a inscripcions a la llibreria Isart: a partir del dijous dia 1 de març
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visites) Socis: 37 €. No socis 40 €.
Els seients de l'autocar seran escollits per rigorós ordre d'inscripció.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org
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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS:
CONVOCATÒRIA OFICIAL PER L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA UNIÓ
La qual tindrà lloc:
A LES VUIT DEL VESPRE del DIJOUS DIA 8 DE MARÇ DE 2018
al Cal Ninyo, Carrer Major, 43
Ordre del dia:
1r Punt: Lectura, i aprovació si s’escau, de l’acta de la darrera Assemblea General.
2n Punt: Informació de les activitats dutes a terme per l’Associació durant l’any 2017.
3r Punt: Estat de comptes i pressupost per l’any en curs 2018.
4t. Modificació, o no, de l’import de les quotes anuals.
5è. Punt: Programa d’activitats per l’any en curs.
6è Punt: Canvi i renovació de la Junta directiva.
7è Punt: Torn obert de paraules.
Es prega l’assistència a tots els socis, per poder comentar la gestió duta a terme i, especialment, als
socis que es vulguin presentar per renovar la junta i per millorar l’entitat.
La Junta directiva.

