
Sortida a Vallbona de les Monges i 

Penelles 
 
Divendres 5 d'abril de 2019. Sortida a les 8 del matí de l'Avinguda de 

Jacquard (davant del Mercadona) i tornada sobre les 8 del vespre. 
 

Marxarem en direcció a Vallbona de les Monges i pel camí farem una 

parada de 25 minuts per prendre un cafè; després seguirem fins a 

Vallbona.  
 

En arribar-hi farem una caminada adaptada pels voltans d'una hora 

aproximadament. A les 12h farem la visita al Monestir i a la una 

escoltarem la cantada de les monges. 
 

Monestir de Santa Maria de Vallbona; el monaquisme femení. El 

Monestir de Santa Maria de Vallbona és un cenobi cistercenc femení 

fundat el s.XII per sant Bernat. La vida monàstica és l’avantsala del cel. 

Un lloc amb una disciplina perfecta, un paradís enclaustrat, on es viu en 

unitat. Per això cal fer un equilibri perfecte entre la laboriositat i la 

contemplació. I l'hort és el lloc idoni per al treball manual. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Després anirem a Solivella a dinar al Restaurant Cal Paulet. En acabar 

a les 4h ens desplaçarem a Penelles. 

T'imagines un petit poble d'uns 500 habitants ple de grafitis? Doncs això 

és Penelles. Una petita població de la província de Lleida, situada a la 

comarca de la Noguera, rodejada de camps de panotxes. 

Farem una visita guiada d'una hora i mitja aproximadament, per veure els 

grafitis que hi ha en aquest poble. 

Finalment ja farem la tornada cap a Terrassa per arribar sobre les 8h. 

 

Preu soci   40 euros               no soci  47 euros 

Data límit d'inscripció:  29 de març 
 

Atenció: Per fer el més aviat possible les reserves us agrairem que passeu 
personalment per ACTES a formalitzar la inscripció i triar el menú.  

 

Recomanem que porteu calçat còmode 
 
 

Dilluns de 10:30 a 12h, i dimecres i dijous de 10:30 a 13h 

Carrer Colom 2,  1a planta  - despatx 123      

Correu: actes.2011@gmail.com 
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