
    Calçotada a Poblet 
            CONCENTRACIÓ TURÍSTICA NO COMPETITIVA 

 

 · Diumenge 12 de Març de 2023 · 
 

 

 

Fent camí cap a Poblet pararem a l’Espluga de Francolí per 

visitar-ne les Coves. Les Coves de l'Espluga són unes cavitats 

naturals utilitzades per l'home des del temps del paleolític. El 

museu que es troba en el seu interior ens farà participar, a 

través de grans projeccions sobre la mateixa pell de la Cova i 

d'escenes de teatre virtual, tant del descobriment de la Cova, 

com de les activitats que els humans hi realitzaven i dels seus 

sentiments més intensos. Al final de la visita descobrirem l'origen 

de la família, en un poblat neolític a escala real situat a l'exterior 

de la cavitat.  

Tot seguit ja anirem cap a Poblet. Poblet és fundat el 1150, i en 

acabar el segle XII, tenim construïts l’església, el refetor dels monjos, una part del claustre, i la infermeria 

amb el claustre i la capella de Sant Esteve. Durant el segle XIII s’acaba, en la seva pràctica totalitat, el 

conjunt monumental, amb totes les estances que els monjos 

necessiten per a la seva vida regular: la sala capitular, el 

dormitori, el claustre, la cuina, l’scriptorium i el refetor dels 

conversos; l’hospital per als pobres i pelegrins, amb la capella de 

Santa Caterina. Durant els segles posteriors s’hi afegiran altres 

elements, que ja no podem considerar indispensables per a la vida 

dels monjos: el cimbori i les muralles, amb el panteó i les altres 

construccions reials, la capella de Sant Jordi, al llarg dels segles 

XIV i XV; el campanar i el retaule, del segle XVI; la sagristia nova i 

les cases noves, del segle XVIII, entre altres construccions, 

funcionals o decoratives, que expliquen la vitalitat del cenobi i 

responen a diverses vicissituds històriques, i també a les 

circumstàncies econòmiques de cada època. 
 

Agenda d’activitats:  
                                                                                                                    

 10:30 h : Agrupament dels participants al pàrking de la Fira de Lleida (Camps Elisis)                                                                                                                                                       
 10:45 h : Sortida direcció l’Espluga de Francolí per N-240 
 12:00 h : Visita guiada a les Coves de l’Espluga de Francolí 
 13:30 h : Sortida direcció Poblet 
 14:00 h : Dinar de calçotada al Restaurant ART (telf. 977 300 149 / 628 368 872) 

 
Inscripció: limitada a vehicles clàssics (PLACES LIMITADES, MÀXIM 50 PERSONES) 

Organització, coordinació i inscripcions al telèfon del Club per ordre rigurós (690 370 070) 

IMPORTANT: DATA LÍMIT PER CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA I FER EL PAGAMENT EL DIMECRES 8 

 

El preu de la trobada és de 40 € per persona i soci (inclou la visita guiada i el dinar). Per no 

socis el preu és de 45 € per persona. 
 

El pagament és exclusivament per ingrés o transferència al  

compte corrent del Club ES31-2100-0301-14-0200232150. La  

inscripció serà per ordre rigurós, donant prioritat a socis i familiars. 

 

 

e-mail: info@clubclassicsmotor.com                               

Web: www.clubclassicsmotor.com 

 

 

 

MENÚ 

 
CALÇOTS AMB SALSA DE ROMESCO (20 u) 

............................................................... 

 

GRAELLADA DE CARNS A LA BRASA:  

2 TALLS DE XAI, LLONGANISSA, BOTIFARRA 

NEGRA 

…………………………………………. 

 

CREMA CATALANA 

……………………………………… 

 

PA, AIGUA, VI NEGRE (CONCA DE 

BARBERÀ), COPA DE CAVA I CAFÈ 

 

(XUPITOS, ALTRES BEGUDES O COMBINATS 

NO ESTAN INCLOSES EN EL PREU) 

 

mailto:info@clubclassicsmotor.com

