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Excursió al Baix Ebre (Del 3/10/2008 al 5/10/2008)
Programa de l'activitat
Dia 3
08:00 Sortida amb autocar des de la plaça Marcet. Esmorzar en ruta per compte de
cadascú.
10:00 Visita guiada a l’Institut Pere Mata de Reus, conjunt arquitectònic modernista,
emblemàtic de la ciutat, construït l’any 1897 per l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner. Es visitarà tot fent un passeig a peu per la Ruta del Modernisme,
amb comentaris sobre diverses façanes, com la Casa Gasull, Casa Rull i el
Dispensari Antituberculós.
13:00 Visita al Gaudí Centre. Un indret per descobrir en el mateix espai, l’home i el
geni. Un lloc per obrir la sensibilitat i la ment a noves experiències.
14:00 Dinar en el Restaurant Casa Coder.
17:00 Visita al Museu d’Art i a la Prioral de Sant Pere. Tot seguit temps lliure.
19:30 Sopar a l’Hotel Ciutat de Reus (NH) 4 estrelles
21:30 Assistència al Teatre Fortuny, per tal d’assistir al concert que ens oferirà el
conjunt de cambra Solisti del Teatro Regio di Parma. Ens oferiran obres de
Rossini, Verdi i Bellini. Tenim una àmplia informació de les seves actuacions
per diversos indrets del món. La premsa especialitzada la considera
positivament, com una raresa digna de les millors programacions.
23:50 Descans a l’Hotel Ciutat de Reus.
Dia 4
9:00 Sortida de l’Hotel per tal de fer una interessant excursió matinal. Visitarem a
Gandesa, el Celler Cooperatiu, la magnífica i sorprenent arquitectura de Cèsar
Martinell, que fou deixeble de Puig i Cadafalch. També visitarem el Palau del
Castellà i l’antiga presó. És interessant la visita general a aquesta ciutat,
capital de la Terra Alta.
Tot seguit visitarem la bonica vila medieval de Calaceit, la més important de la
comarca de El Matarranya, Patrimoni Històric Artístic, que destaca per la seva
església arxiprestal d’estil barroc dedicada a Santa Maria, construïda sobre les
ruïnes d’un temple gòtic del segle XIII. Les construccions d’aquesta població
són d’una riquesa envejable.
Després de Calaceit, seguirem el Matarranya que ens acompanyarà fins entrar
en terres aragoneses a la falda dels Ports de Besseit. Arribarem a Vallderrobres
i podrem veure la recuperació que s’està fent de la església de vertader interès
històric. Farem una visita general i dinarem en el Restaurant Querol.
16:00 Emprendrem viatge a Tortosa. Sopar i allotjament en el Parador Nacional.
Tarda lliure.
21:00 Sopar i descans.
Dia 5
9:30 Sortida de l’hotel per visitar el Delta de l’Ebre. Visitarem el Museu Comarcal i
farem una passejada amb vaixell pel riu Ebre, i valorarem la gran riquesa
ornitològica, atès que es tracta del millor hàbitat aquàtic del Mediterrani . La
millor època per observar els ocells és a la tardor, quan arriben unes espècies
per reposar durant l’hivern i altres migratòries que descansen per seguir cap al
sud. Serà una matinal molt interessant.
14:00 Dinar a Sant Carles de la Ràpita en el prestigiós Restaurant Miami.
16:00 Retorn a Sabadell.
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