
 

A  tots els col·legiats i col·legiades de 
Tarragona, 

Sant Isidre llaurador, el nostre patró, ens  invita, un any més, a trobar-nos per a 
celebrar la seva onomàstica de manera distesa i festiva.  

En aquesta ocasió, el dia 15 de maig, coincideix amb dissabte i, per tant, amb un 
sempre atractiu cap de setmana pel davant. És per aquest motiu que la Comissió 
d’Activitats de Tarragona ha preparat un bonic pack que esperem sigui prou 
engrescador com per animar-vos a estar amb nosaltres i fruir, tots plegats, del 
programa que tot seguit passem a detallar, al qual hi estàs convidat/da com a col·legiat 
de la demarcació de Tarragona junt amb la teva parella. 

PROGRAMA 

15 de maig (dissabte) ‘Sant Isidre’ 

Lloc: Vilar Rural d’Arnes – La Terra Alta (

DINAR  

www.vilarsrurals.com)  

Horari: 14:00- 17:00 h 

MENÚ

1er plat:   Arròs de muntanya 

: 

2on plat:  Bacallà a la muselina d’all (opcionalment Xai al forn per qui ho 
demani) 

Postres:  Crema catalana amb cruixent de galeta 

Celler:  Blanc i negra Synera  D.O. Catalunya 

Aigües minerals, cafès i entreteniments de xocolata 

 

 

 

 

Lloc: Horta de Sant Joan (Terra Alta) 

VISITA PER LA TARDA (Veure informació complementària) 

Horari: 17:30-20:00 h 

 

Cal que confirmis la teva assistència al dinar mitjançant el formulari d'inscripció abans 
del divendres 7 de maig, indicant el teu nom i el de la persona que t’acompanyarà. 
Els qui vulguin triar Xa¡ com a segon plat, han d’indicar el número de menús amb xai a 
l’apartat “Comentari”. 

ULL !! L’opció de Xai al forn com a 2on plat, es demana al moment de 
confirmar la vostra assistència a través del Formulari d’Inscripció, 
indicar-ho a l’apartat “comentari”.           

 Preu del dinar: Gratuït (Invitació del Col·legi) 

 

 

http://www.vilarsrurals.com/�
http://www.agronoms.cat/formacio/cursos-activitats/inscripcio.php?ID=490�


 

16 de maig (diumenge), ‘L’Ascensió’ 

Lloc: Estrets d’Arnes (Terra Alta) 

Excursió (Veure informació complementària) 

Horari: 10:00 – 13:00 h 

Lloc: Mas de la Franqueta 

Dinar (picnic) 

 

Cal que confirmis la teva assistència a l’Excursió mitjançant el formulari d'inscripció, 
indicant el teu nom i el de la persona que t’acompanyarà. 

 

Tots aquells col·legiats que vulguin quedar-se a dormir a la zona, per anar a la sortida 
del diumenge, poden reservar habitació en els següents llocs:  

 

-Vilar Rural d’Arnes........................ 115 Euros (Habitació doble amb  esmorzar)  
                                                          (Tel. 977 43 57 37) 
-Hostal Arnes..................................   48 Euros (Habitació doble) 
                                                             5    “      (esmorzar per persona)  
                                                          (Tel. 977 43 51 37 ó 608 03 54 12) 
-Casa Rural Premsa (Arnes)...........   50 Euros (Habitació doble) 
                                                          (Tel. 977 43 53 92) 
-Hotel Miralles (Horta Sant Joan).....  85 Euros (Habitació doble amb esmorzar) 
                                                           75 Euros (Hab. doble sense esmorzar) 
                                                          (Tel. 977 43 55 55) 
-Mas del Cigarrer (Ctra. Bot/Horta)..  65 Euros (Habitació doble) 
                                                             8 Euros (esmorzar per persona) 
                                                           (Tel. 977 43 51 53) 
-Hotel Piqué (Gandesa)...................  50 Euros (Habitació doble) 
                                                           (Tel. 977 42 00 68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE SANT ISIDRE 2010 EL RECORDEM COM UNA BONA ANYADA  !! 

COMISSIÓ D’ACTIVITATS DE TARRAGONA 

http://www.agronoms.cat/formacio/cursos-activitats/inscripcio.php?ID=491�

