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Vic, 2006-05-04
Benvolguts consocis:
Us adrecem aquesta breu circular a mitjan trimestre per donar els detalls de les dues
activitats extraordinàries d'aquest mateix mes de maig, tal com podeu veure tot seguit:
1. DINAR DEL SOCI.
Tal com ja és costum, també farem enguany aquest dinar commemoratiu del dinovè
aniversari de la constitució de la nostra Agrupació (si bé les nostres activitats ja havien
començat un any abans). Aquest any el dinar es farà dissabte dia 13 a 2/4 de 2 del migdia a
l’Hotel Ciutat de Vic i el preu serà de 26,50 €. Les persones interessades cal que avisin a
l'Agrupació fins a dimarts vinent dia 9.
2. SEGONA VISITA ARQUEOLÒGICA A TARRAGONA.
Aquesta segona visita es farà dissabte dia 20, guiats per Núria Romaní i Sala. La sortida
serà a 2/4 de 8 de l'estació d'autobusos de Vic i es preveu fer una aturada per esmorzar a l'àrea
de servei del Mèdol, de manera que es pugui arribar a Altafulla per visitar la vil·la romana dels
Munts puntualment a les 10 del matí. Aquesta vil·la es va construir en el segle I AC com a
centre d’explotació agrícola als dos costats de la Via Augusta. Caius i la seva dona Faustina
van convertir els Munts, l’actual Altafulla, en una sumptuosa residència.
Acabada la visita ens traslladarem a la població de Constantí, al NO de Tarragona on, a
prop de la població hi ha el mausoleu romà de Centcelles, monument històrico-artístic. Es
tracta d’un edifici cúbic amb cúpula interior circular.
A les 2 del migdia anirem a dinar al bufet català “El Tiberi”, al c. de Martí d’Ardenya n.
5 de Tarragona, i a la tarda visita al Fòrum de la Colònia. El retorn a Vic es preveu al voltant
de les 7 de la tarda.
Com que ja hi ha un bon nombre d'inscrits s'ha emparaulat un autocar de 30 places i el
seu import s'haurà de dividir entre el nombre final d'assistents que hi hagi, però es preveu que
pot resultar més o menys a uns 12 o 13 € per persona. A més a més de l'autocar hi haurà a part
l'import del dinar i el de les entrades als llocs visitats.
També cal que els interessats s'inscriguin a l'Agrupació fins al dimarts anterior a la
sortida, que és el dia 16. Tanmateix, si la inscripció sobrepassa la capacitat de l'autocar, sempre
hi ha la possibilitat que els darrers inscrits facin el desplaçament pel seu compte, però cal saber
el nombre total d'assistents.
Cordialment.
LA JUNTA

