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EXCURSIÓ 15 DE JUNY 
PASSEJADA PER LA HISTÒRIA –SITGES- 

Us proposem la següent excursió: 

Sortida de la nostra població fins a arribar a Sitges, on 
farem una visita guiada al Museu Maricel dins d'un 
itinerari artístic complet des del segle X fins al realisme, 
i figuració de la primera meitat del segle XX a través de 
les col·leccions d'art del Dr. Jesús Pérez-Rosales i de la 
Vila de Sitges amb obres de gran qualitat.  

En acabada la visita, passarem al Museu del Cau Ferrat, fundat en el 1893 per l'artista Santiago 
Rusiñol com a casa-taller i es convertí en museu públic en el 1933, conservant l'esperit artístic que 
li va donar el seu fundador.  

Un cop fetes aquestes interessants visites tindrem temps lliure per passejar per una de les 
localitats més boniques del Garraf, SITGES fins a l’hora de tornada al nostre restaurant  on 
dinarem a base de bufet lliure. De ben segur que us agradarà molt!! 

A la tarda, sobretaula fins l'hora de tornada a la nostra localitat. 

DINAR A BASE DE BUFET: 

FRED: Assortit d’amanides, crudités i truites, assortiment d’embotits, ous amb maionesa, cassoles 

d’escabetx, gaspatxo i guarnicions, pastís de verdures, gambes salades o cuites, canailles.  

CALENT: Macarrons o espagueti, estofat de vedella, peus de porc i callós, pizza, musclos marinera, potatge 

casolà, paella i fideuà, Canelons, pollastre rostit, verdura Saltejada. 

GUARNICIONS: Albergínia o carbassó arrebossats, patates fregides, carxofes al forn. 

PLANXA I GRAELLA: Carn, peix i marisc. 

POSTRES: Assortiment de pastissos, pastís de formatge, assortiment de bandes de full, púding de fruites, 

iogurts i natilles, arròs amb llet, fruita variada del temps, macedònia de fruites, flam i gelats. 

PA, VI, AIGUA, CAVA, CAFÈ I GOTES DE LICOR 

DIA: Dissabte 15 de juny 
HORA: 09:00h. al Parc del Migdia –Girona- 
PREU PER PERSONA: 42€ tot inclòs 
INSCRIPCIONS:  Data límit diumenge 7 de juny 
Per inscriure’s es pot anar  les oficines de Gicor o trucar-hi (de dilluns a dijous, de 17 a 19h) 
deixant els noms i cognoms dels assistents i fer l’ingrés dels 42€/persona al compte de “La Caixa” 
ES05 2100 8133 1002 0002 7357 posant en concepte nom, cognoms i excursió 15/6. 
Per més informació i/o dubtes, enviar un mail a info@gicor.org o trucant a Gicor en horari 
d’oficina. 
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