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GRAN CALÇOTADA 2020 !!!!! 

8 de febrer de 2020 

 

Benvolguts socis, sòcies, familiars i amics,  

com cada any, la Junta d’IPA Girona, us convida a participar en les activitats de lleure 
que anem preparant per a tots vosaltres. 

Aquest any hem pensat en fer una sortida cultural molt interessant a la bonica població 
d’Olot. 

Farem una visita guiada a l’església de Sant Esteve d’Olot, que inclou la nau, el cor, 
el tresor, la sagristia, el museu vell, el campanar i el balcó dels espants.  

Ens trobarem a les 11.00 hores a la porta lateral sud de l’església de sant Esteve 
d’Olot. La visita s’allarga 01:30 hores, aproximadament, i podrem gaudir d’uns tresors 
que no per menys coneguts no deixen de ser importants peces de la nostra història, 
arquitectura, etc.   

 

   

   

 

 

http://www.bisbatgirona.cat/img/image/fotos/fons1.png?&aoe=1&q=80&f=png
http://www.bisbatgirona.cat/img/image/fotos/fons1.png?&aoe=1&q=80&f=png
http://www.bisbatgirona.cat/img/image/fotos/slides_home_01.jpg?&aoe=1&q=80
http://www.bisbatgirona.cat/img/image/fotos/catedral_de_girona.jpg?&aoe=1&q=80
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Un cop finalitzada la visita ens traslladarem i ens trobarem en un dels restaurants més 
típics d’aquestes contrades, CAN BUNDÀNCIA, on dinarem tots plegats gaudint d’una 
espectacular Calçotada a les 14:00 hores en un espai reservat per a nosaltres. 

 

 

 

Can Bundància és un restaurant familiar amb més de 30 anys d'experiència en el món 
de la restauració. Es troba situat en un entorn privilegiat, envoltat de boscos i camps 
de conreu.  

 

Com arribar-hi 

Des de Besalú per la A-26 prenem la sortida 75 en sentit Castellfollit per la N-260z fins 
el trencant d’Oix, girar per la GIV5221 i a 1,5 km trobareu el restaurant. 
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Aquesta és la cruïlla que hem d’agafar cap a Oix. (GIV5221) 

 

Des d’Olot, aquesta és la ruta millor: 
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Aquesta és la cruïlla que hem d’agafar cap a Oix. (GIV5221) 

 

Vista del restaurant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai reservat per a 
IPA Girona 

Pàrquing reservat per a 
IPA Girona 

Restaurant pel 
públic en 
general 
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Disposarem d’un espai privat per a tots nosaltres amb ampli aparcament en un marc 
natural incomparable. 

 

Menú de la calçotada 

                           

                           Calçots                         Cargols                          Carns a la brasa 

      

 

Postres 

                          Coca                                  i                         Grana de capellà 

                     

 

Pa, aigua, gasosa, refresc, cervesa, vins, cava i cafès. 
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Nota important 

Tot allò que no està inclòs en el menú va a càrrec de cada 
soci/a (plats de la carta, amanides, escalivades, licors i 

combinats amb alcohol, etc.) 

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

al restaurant i també aniran a càrrec de cada soci/a. 

 

 

A més, a la sobretaula s’amenitzarà amb una mica de música per que els més 
agosarats ens mostrin les seves dots de ball. 

 

Podeu gaudir de un bon menjar i bona companyia per: 

 PREU  

 

Soci/a i familiar directe 

(parella i fills) 

25€ 
 

 

Altres familiars i amics 

 

30€  

 

Per poder organitzar aquesta jornada us hauríeu d’inscriure el més ràpidament 
possible.  

Per fer una correcta inscripció heu d’enviar, en primer lloc, el full d’inscripció omplert 
amb les dades sol·licitades a ipagirona@gmail.com (aquesta és la única adreça 
vàlida), posteriorment i per part de l’organització, es confirmarà la prereserva de plaça 
per correu electrònic. 

 

NO HI HA MENÚ INFANTIL 

 

mailto:ipagirona@gmail.com


 

                                                         

7 
 

 

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).  

Finalment envieu a l’adreça electrònica ipagirona@gmail.com el justificant de 
pagament. Disposeu de tres (3) 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 malgrat les condicions 
climàtiques siguin adverses. 

 

El termini d’inscripció finalitza el dia  

31 de gener de 2020 

i les places són limitades. 
 

 

Per qualsevol consulta podeu trucar al telèfon d’IPA Girona 655 277 393 o enviar-nos 
un correu electrònic a ipagirona@gmail.com. 

No hi falteu!!! 

La Junta de l’Agrupació d’IPA Girona    
Servo per amikeco                               
 
 
 
 

mailto:ipagirona@gmail.com

