
 
Sortida Cultural -  Assistència a la Passió Medieval de Cervera 

dissabte 6 d’abril de 2019 
 

Programa definitiu 

 
 

PROGRAMA I INSTRUCCIONS 

 
10 h 15 Trobada a la Plaça Universitat de Barcelona, davant la porta 

principal de la Universitat. 
 

10 h 30 Sortida de l’autocar. 
 
12 h Trobada amb els que viatgin en cotxe particular a Sant Ramon 

(comarca de la Segarra), davant la porta principal del convent. 
Visita guiada al convent de Sant Ramon de Portell, anomenat 

l’Escorial de la Segarra. En acabar, desplaçament cap a 
Montfalcó Murallat. 

 

13 h 30 Dinar al restaurant Montfalcó de Montfalcó Murallat. Prèviament 
haurem hagut de triar entre els següents plats: 

 
Primers: 
 
1.- Amanida de formatge de cabra amb fruits secs 
2.- Arròs blanc amb calamar en la seua tinta 
3.- Tallarines amb salsa quatre formatges 
4.- Bolets saltejats amb gambes i ou poché 
5.- Carpaccio de careta de porc a la gallega 
6.- Canalons casolans de carn al forn 
7.- Sopa de peix amb fideus 
 



Segons: 

 
8.- Espatlla de xai al forn 
9.- Entrecot a la brasa amb guarnició 
10.- Xurrasco amb guarnició 
11.- Secret ibèric a la brasa 
12.- Estofat de vedella amb salsa 
13.- Pinxo moruno a la brasa 
14.- Bacallà confitat amb salsa romesco 

 
 Postres a escollir. Aigua / vi/ cafès. 
 En acabar, farem un tomb pel poble. Desplaçament cap a 

Cervera. 
 

16 h Visita guiada a l’edifici de la Universitat de Cervera. Visita a 
l’antic col·legi major Sant Carlos, habitació de Jaume 
Balmes i creu renaixentista de Sant Nicolau. 

 
18 h Temps lliure fins l’hora d’anar a l’església de Santa Maria. 

 
19 h Inici de la representació de la Passió Medieval. En acabar, 

retorn cap a l’autocar. 

 
21 h 30 Sortida de l’autocar cap a Barcelona. Hi haurà una breu parada 

pel camí per fer un entrepà (a càrrec de cadascú o portat de 
casa). 

 

23 h 30 Hora aproximada d’arribada a Barcelona. 
 

 

 

PREU DE LA SORTIDA 

El preu no inclou l’import de l’entrada, que heu pagat per endavant. 

Comprèn, en canvi, l’autocar, el dinar, i els guies. 

Preu per qui viatgi en autocar: 40 € per persona 

Preu per qui viatgi en cotxe particular: 25 € per persona 

Preu per qui només faci la visita guiada per Cervera: 5 € per 

persona. 

Els diners es recolliran en el viatge i durant el dinar. 

ENS CAL SABER QUINS PLATS TRIEU PEL DINAR. 

ENS HO PODEU DIR PER CORREU,  

INDICANT ELS NÚMEROS DELS PLATS ESCOLLITS. 

 

 

                                      Tel.:93 213 76 48    ipecc@ipecc.cat 
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