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GRAN CALÇOTADA 2023 !!!!! 

11 de FEBRER de 2023 

 

Benvolguts socis, sòcies, familiars i amics,  

Un any més, i després de la pandèmia, la Junta d’IPA Girona, us convida a participar 
en les activitats de lleure que anem preparant per a tots vosaltres. 

Reprenem les visites culturals prèvies a la Calçotada. Aquest any visitarem el poblat 
ibèric d’Ullastret a la comarca del baix Empordà. 

 

 

 

El poblat ibèric del Puig de Sant Andreu d'Ullastret és el més gran de Catalunya i, 
juntament amb el veí poblat de l’Illa d’en Reixac, conformaren una única i autèntica 
ciutat. Aquesta va ser la capital de la tribu ibèrica que els autors antics van 
anomenar indigets. 

Al jaciment s'han trobat restes d'ocupació humana ocasional d'època calcolítica però el 
primer assentament amb continuïtat va ser un poblat d'inicis de l'edat del ferro, 
concretament del darrer quart del segle VII aC, del que només es coneixen els 
materials arqueològics. 

 

http://www.rutadelsibers.cat/Pobles-ibers/Els-indigets
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El conjunt ibèric d'Ullastret està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i forma part 
de la Ruta dels Ibers. 

Com arribar des de la sortida NORD de Girona: 

 

 

Ens trobarem a l’accés del poblat a les 11.00 h i farem una visita teatralizada 
d’1:30 h aproximadament i en diferents grups iniciarem la interessant visita. 

 

http://www.rutadelsibers.cat/
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Un cop finalitzada la visita ens dirigirem a un nou restaurant on farem la calçotada.  

Aquest any el restaurant escollit és LA MASIA ubicat a la carretera C-66, Km 6 de 
Sant Climent de Peralta a Girona que es troba a uns 10 minuts en cotxe el poblat 
ibèric. 

El dinar començarà a les 14:00h i disposarem d’un espai privat per a tots nosaltres: el 
Celler, i també amb ampli aparcament. 

 

 

 

              

 

El restaurant LA MASIA és un clàssic de la cuina dels fogons. Durant tot l'any podem 
degustar diferents arrossos de Pals, peix fresc, gambes de Palamós i carns brasejades 
amb carbó d'alzina. Plats casolans, bolets i cuina de caça amb senglar i perdiu durant 
la tardor i hivern.  
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Per descomptat, els calçots, pioners en servir-los a Girona on podrà degustar-
los de gener a març.  

En definitiva, una acurada cuina de temporada la quin combina la qualitat d'uns 
aliments tan nostres, amb una cuina tradicional, que no amaga l'avantguarda de el 
Restaurant i del Celler. Especialitat en cargols tot l'any. A la nostra carta trobarà totes 
les especialitats, menú diari i els menús de temporada. 

 

Menú de la calçotada 

 

Embotits amb pa torrat 

 

 

Calçots amb salsa 
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Carns a la brasa 

 

Postres 

Crema catalana tradicional 

 

Pa, aigües, gasoses, vins, CAVES IPA GIRONA i cafès. 

 

Menú vegetarià de la calçotada 

Amanida 

Calçots 

Graellada de verdures 
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Nota 

Tot allò que no està inclòs en el menú va a càrrec de cada soci. 

Els canvis de plats es faran segons les possibilitats d’aquell moment i s’haurà de 
consultar al personal del restaurant. 

Pel que fa els menús per a persones amb necessitats alimentàries específiques,  
caldrà que ho consulteu directament al restaurant. 

 

 

Podeu gaudir de un bon menjar i bona companyia per: 

PREUS  

 

Soci/a i familiar directe 

(parella i fills) 

38€ 
 

Altres familiars i amics 

 

47€ 

 

Per poder organitzar aquesta jornada us hauríeu d’inscriure el més ràpidament 
possible i per fer una correcta inscripció heu d’enviar, en primer lloc, el full d’inscripció 
omplert amb les dades sol·licitades a ipagirona@ipagirona.org (aquesta és la única 
adreça vàlida), posteriorment i per part de l’organització, es confirmarà la prereserva 
de plaça per correu electrònic. 

Un cop tingueu la confirmació de la prereserva de plaça, realitzeu l’ingrés en el compte 
del Banc de Sabadell IBAN  ES94-0081-1566-6500-0112-1121, i en l’apartat 
CONCEPTE heu d’incloure les dades CALÇOTADA + COGNOM1 + nombre 
d’assistents (exemple: CALÇOTADA  GUITART  5).  

NO HI HA MENÚ INFANTIL 

Els menors que vulguin menjar altre cosa ho hauran de consultar i demanar 

al restaurant a l’hora d’arribada. 

 

mailto:ipagirona@ipagirona.org
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Finalment, envieu a l’adreça electrònica ipagirona@ipagirona.org el justificant de 
pagament. Disposeu de tres dies per fer l’ingrés i comunicar-ho a IPA Girona, si en 
aquest termini no ens arriba el justificant de pagament, s’anul·larà la prereserva; si 
encara es vol participar a la Calçotada caldrà tornar a fer la inscripció. 

 
L’activitat es farà si les condicions climàtiques ho permeten. 

 

El termini d’inscripció a la Calçotada 
s’inicia a la rebuda d’aquest correu i 

finalitzarà el dia  

05 de febrer de 2023 

i no hi a límit de places. 
 

Per qualsevol consulta podeu trucar al telèfon d’IPA Girona 655 277 393  

o enviar-nos un correu electrònic a ipagirona@ipagirona.org 
 

No hi falteu!!! 
La Junta de l’Agrupació d’IPA Girona 

Servo per amikeco 

  

 

mailto:ipagirona@ipagirona.org
mailto:ipagirona@ipagirona.org

