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Barcelona, abril 2017

Circular 181 – Verdú
Aquest abril, i coincidint amb la diada de Sant Jordi, us proposem, una endinasada a
l'interior del país, en concret, al poble de Verdú, a l'Urgell, per descobrir, o redescobrir (en
el cas dels més veterans), tot allò que ens ofereix aquest racó de món que, com veureu,
no és poca cosa!!
La sortida es farà els dies 22 i 23 d'abril a Verdú.
Verdú es troba situat a la comarca de l'Urgell. Per
arribar, ho podem fer a través de l'A2 (antiga NII),
direcció Lleida i fins arribar a Tàrrega. Allà, cal
desviar-se per la C-14 direcció Tarragona. A l'arribar
al poble, heu de buscar les indicacions cap a la
Font de Santa Magdalena, que és on farem la
nostra estada. És una petita zona de pícnic a peu
del poble. No hi ha serveis tot i que el poble està a
pocs minuts passejant. Donat que el lloc és ampli però just, us demanem un petit esforç
per tal aparqueu els vehicles el més junt possibles. També recordar-vos que no és permès
encendre foc. Les coordenades de google maps són: 41.613405,1. 1444

AGENDA D'ACTIVITATS:
Com us avançàvem, Verdú és ric en coses a oferir. Famós per la seva terrissa i els seus
vins, hem pensat que la millor forma per gaudir-ho, era a través d'activitats organitzades al
voltant d'aquests dos eixos que esperem que siguin del vostre gust. A veure què us
semblen!
DISSABTE
11h. Visita guiada per la vila de Verdú:
La visita contempla un recorregut que passa per visitar el Castell, l'Església parroquial de Santa
Maria i també la Casa-Santuari de Sant Pere Claver. Té una durada de 1h aproximadament.
Atès que es tracta d'una activitat que requereix prèvia reserva, en cas de voler fer-la,és necessari que
confirmeu la participació en l'activitat amb antelació en el moment d'inscriure-us a la sortida.
Tarda:
Visita a diferents cellers del poble, amb possibilitat de fer tast de vins.
Tarda-Vespre. Gimcana mots:
Per fer gana abans del sopar, us proposem una gimcana muntada al voltant dels carrers del poble i
on hi podem participar tots i totes, independentment de la nostra edat.

Nit: Sopar de traje amb tastavins:
Creiem que no hi ha millor forma d'acabar el dia, que fent-ho al voltant d'un sopar de germanor on
us proposem que porteu i compartiu amb els companys, els vostres millors plats, i el Club
s'encarregarà de què els pugueu «maridar» amb alguns dels vins de Verdú. És a dir, vosaltres porteu
el menjar i el club els vins i, a partir d'aquí, a gaudir de la nit!

DIUMENGE
Matí: Visita i taller de ceràmica a l'obrador d'Enric Orobitg.
Aquest ceramista ens ensenyarà el seu obrador, on podrem veure les eines que fa servir i, sobretot,
les seves mans màgiques amb les que elabora la famosa terrissa negre de Verdú. Però aquí no acaba
tot... Com que sabem que el Club està ple de creativitat, i tenint en compte que és la diada de Sant
Jordi, tots els que vulgueu, podreu participar d'una activitat pràctica fent la vostra pròpia peça,
proposant-vos elaborar roses i llibres per festejar la diada de Sant Jordi, a partir dels consells i ajuda
de l'Enric. Ens les enviarà més tard via correu (totes a un mateix lloc).
Per la resta del matí, us proposem visitar, ja per lliure, altres tallers ceramistes de Verdú
que segur que us agradaran.

PREU:
Socis: 10 euros
No socis: 20euros.
El preu de la sortida inclou l'acampada, la visita guiada al poble, la visita a l'obrador de ceràmica i
el taller que farem aquí.

Per últim i com sempre, per poder fer previsió, i sobretot reserva d'activitats, us demanem
que si esteu interessats en venir, ens feu arribar un mail, whatsapp o ens truqueu
abans del 18 d'abril al telèfon del Club: 616302001, indicant quants sereu i si esteu
interessats en participar de la visita guiada al poble i el taller de ceràmica.
Us hi esperem!!!!!!!!!!!!
La junta directiva

