SORTIDES RESPIR TARDOR 2017

FESTA MAJOR I ULTIMS DIES DE
PLATJA A CALELLA DE MAR
22-24 setembre 2017
Anem cap a Calella on gaudirem de les seves platges i de la comoditat d’un
hotel. La part més interessant de la ciutat és sens dubte l’entorn de la plaça de
la Vila, on a partir del segle XIV es celebrava el mercat que originà el posterior
creixement urbà.
Allotjament: Hotel President
Característiques de la sortida: Ens trobem a la festa major de Calella i per
això podrem gaudir de correfocs, cercavila de gegants o concerts a les
barraques. Els que estiguin disposats a gaudir d'uns concerts de grups actuals
fins a altes hores de la matinada, es la sortida que estàveu esperant!

Reunió Grup:
Dimecres 20 setembre – 16 h
Fundació SMC
c/Nou Sant Francesc, 42, local
08002 Barcelona

Preu
80 euros

Fundació Privada Salut Mental Catalunya· c/Nou de Sant Francesc, 42, Local, 08002 Barcelona
Telèfon 932 721 451 · www.salutmental.org · NIF G64746613

SORTIDES RESPIR TARDOR 2017

ELS TEMPLERS DE LLEIDA
20-22 octubre 2017
A Lleida ens allotjarem a l’Alberg Sant Anastasi, que a l’hora és una residència
d’estudiants universitaris, i està situada al centre d’aquesta ciutat plena
d’encant i d’història.
Visitarem la Seu Vella, catedral antiga de Lleida, definida com una de les
millors produccions artístiques de l’arquitectura catalana del segle XIII, i per
extensió de l’arquitectura medieval europea.
Passejarem per la ciutat, descobrint els canvis que s’han produït al llarg del
temps : la remodelació de la llera del riu, la reconstrucció del Castell dels
Templers, etc. I També ens endinsarem el l’edat mitja en el Castell de Gardeny
on veurem qui eren i com vivien els Templers.
Allotjament: alberg Sant Anastasi
Característiques de la sortida: Sortida per caminar, recorrent la ciutat.
Reunió Grup:
Dimecres 18 octubre – 16 h
Fundació SMC
c/Nou Sant Francesc, 42, local
08002 Barcelona

Preu
80 euros

Fundació Privada Salut Mental Catalunya· c/Nou de Sant Francesc, 42, Local, 08002 Barcelona
Telèfon 932 721 451 · www.salutmental.org · NIF G64746613
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FESTES DE SANT NARCÍS A GIRONA
27-29 octubre 2017
Aquests dies Girona es vesteix de gala, ens trobem en període de festes
gironines: fires i festes, atraccions per a totes les edats, teatre, concerts de
música de tots els estils, fires i exposicions com al Fira industrial agrícola i
comercial, la fira d’art i artesania, la Fira d’alimentació artesana, trobada de
brocanters i artesans i….moltes coses més!.
Allotjament: Alberg Cerverí de Girona, en ple centre històric de la ciutat.
Característiques: Sortida on caminem. Els carrers de Girona s’omplen de
gent.
Reunió Grup
Dimecres 25 octubre – 16 h
Fundació SMC
c/Nou Sant Francesc, 42, local
08002 Barcelona

Preu
80 euros

Fundació Privada Salut Mental Catalunya· c/Nou de Sant Francesc, 42, Local, 08002 Barcelona
Telèfon 932 721 451 · www.salutmental.org · NIF G64746613
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EL MÓN DEL DALÍ A FIGUERES
10-12 novembre 2017
Marxem cap a Figueres. Allà gaudirem de la comoditat d’un hotel situat en ple
centre històric de la ciutat. Visitarem el teatre-museu Dalí i gaudirem del seu
art.
També visitarem el Castell de Sant Ferran, que és una fortalessa militar de
grans dimensions, construïda al segle XVII sota les ordres de diversos
enginyers militars. El nom del Castell li fou donat en honor del rei d’Espanya
Ferran VI.
Allotjament: Hotel Los Ángeles, situat en ple centre històric de la ciutat..
Reunió Grup
Dimecres 8 novembre – 16 h
Fundació SMC
c/Nou Sant Francesc, 42, local
08002 Barcelona

Preu
80 euros

Fundació Privada Salut Mental Catalunya· c/Nou de Sant Francesc, 42, Local, 08002 Barcelona
Telèfon 932 721 451 · www.salutmental.org · NIF G64746613

