VISITA AL MNAC 2019 !!!!!
18 DE MAIG DE 2019

Benvolguts socis, sòcies, familiars i amics,
Com a conseqüència de l’èxit de la primera sortida cultural de l’any passat, enguany, la
Junta d’IPA Girona, ha decidit establir aquesta activitat com a una activitat fixa.
Fer una activitat cultural i familiar és de gran interès i aquest any hem pensat visitar el
Museu Nacional d’Art de Catalunya, un dels museus més importants de Catalunya.

https://www.museunacional.cat/ca

La visita esta pensada per els socis i sòcies i els seus familiars. A la visita ens
acompanyarà un guia i disposarem també d’ajut amb audio-guia. Es faran dos grups per
poder facilitar la visita i que aquesta sigui més còmode i atractiva.
Una vegada finalitzada la visita anirem tots plegats al restaurant La Taberna Gallega de
Marcos, ubicat al port olímpic de Barcelona.
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https://maps.google.com/maps?q=24+Moll+de+Gregal+PORT+OLIMPIC++LA+TABERNA+GALLEGA%2C+Barcelona%2C++08005%2C+Spain&ll=41.3879775%2C2.201166300000068
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Planificació de l’activitat
Com sigui que els assistents poden venir d’arreu de Catalunya, els companys/es de
Girona ens desplaçarem en autocar privat a Barcelona i a l’accés al museu ens trobarem
amb la resta d’assistents.
08:45 h a l’explanada del pavelló de Fontajau (Girona)
09:00 h
10:30 h aproximadament
10:45 h trobada de tots els assistents (Punt de trobada)
Hora d’inici de la visita
11:00 h per l’entrada de grups
Hora de finalització de la visita 12:45 h aproximadament
Desplaçament al restaurant
13:15 h els companys/es de Girona en l’autocar
Dinar
14:00 h
Sortida cap a Girona
17:00 h aproximadament
Arribada a Girona (Fontajau)
18:30 h aproximadament
Hora i lloc de trobada
Hora de sortida
Hora d’arribada a Barcelona

Pàrquing

Punt de trobada i accés al Museu
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Recomanacions i FAQ’s
Es prega màxima puntualitat i presentar-se als membres de l’organització quan arribeu el
punt de trobada.
No es podrà esperar ningú, ni a l’autocar, ni a la visita, ni al dinar.
Per motius de seguretat i d’agilitat de la visita les places estan limitades.
El preu és únic pel global de l’activitat (visita + dinar); es pot assistir únicament al dinar
però s’ha d’abonar la totalitat del preu.
Tenen preferència els socis i sòcies que facin l’activitat completa ja que les places per la
visita estan limitades.
A l’autocar només podran viatjar el socis, sòcies i familiars que surtin de Girona.
L’activitat es farà malgrat les condicions climàtiques siguin adverses.
Els socis i sòcies que arribin d’altres indrets hauran d’estar amatents a les 10:45h,
moment en que es trobaran tots els assistents en el punt de trobada.
Les fotos que feu al llarg de tota l’activitat les podreu trametre a ipagirona@gmail.com per
a la seva posterior publicació privada a tots els assistents.
Els menors han d’estar, en tot moment, sota la responsabilitat dels seus pares i/o tutors.
Com s’inicia la jornada molt aviat, i si ho creieu convenient, penseu en portar esmorzar
per la mainada. Recordeu també que no hi ha menú infantil.
IPA Girona declina qualsevol responsabilitat per les accions i/o omissions dels assistents.
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Menú
Aperitiu de la casa
“Picopico” amb
Cabdells de Tudela amb delícies de foie i encenalls de pernil
Assortiment d’embotits ibèrics de Guijüelo
Lacón amb cachelos
Croquetes de marisc
Musclos a la marinera
***
Pa de pagès amb tomàquet

2n plat
Arròs negre a la Costra d’allioli
o
Fideuà Port de la Selva
o
Suprema de lluç amb salsa verda amb cachelos
o
Entrecot de Galícia al pebrot verd amb pastís de patates al graten
o
Bacallà al gust amb patates Panadera

Postres
Crema catalana
o
Sorbet de llimona

Bodega
Aigua mineral
Refrescos
Vi Ribeiro i vi negre de la casa
Cafès
Licors de la casa (poma i préssec)
Orujos de la casa amb partís de Santiago casolà
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Nota
NO HI HA MENÚ INFANTIL
Tot allò que no està inclòs en el menú va a càrrec de cada soci.
Els canvis de plats es podran fer segons les possibilitats del restaurant i els menús per
persones amb necessitats alimentàries específiques cal que ho consulteu directament al
restaurant.

Podeu gaudir de tot un dia de cultura, entreteniment, bon menjar i bona companyia per:

PREUS

Soci/a i familiar directe

35€

Per persona

40€

Per persona

(parella i fills)

Altres familiars

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@gmail.com (aquesta és la única adreça vàlida),
posteriorment i per part de l’organització, es confirmarà la reserva de plaça per correu
electrònic i se us informarà del número de compte.
Un cop tingueu la confirmació de la reserva de plaça, realitzeu l’ingrés, i en l’apartat
CONCEPTE heu d’incloure les dades MNAC + COGNOM1 + nombre d’assistents
(exemple: MNAC GUITART 4).
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 reserva i, si encara es vol participar
a la visita, caldrà tornar a fer la inscripció.
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El termini d’inscripció finalitza el dia
8 de maig de 201887
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
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