
 
  

     
 
 
RUTA LITERÀRIA 28 de maig de 2016 
Hora de trobada: a les 8,45h davant a l’Espai Betúlia.  
Durada de la ruta: 2h (aproximadament, sense aturades) 
Preu de l’activitat: 35 € (autocar, guia i lectors de la ruta i dinar inclòs).  
Cal inscripció prèvia personalitzant-se a l’Espai Betúlia. El preu de l’activitat s’ha d’abonar al 
moment de la inscripció i també s’han de triar primer i segon plat del menú. No es fan reserves. 
Places limitades 
Tel. 93 464 62 55 
espaibetulia@badalona.cat 
www.espaibetulia.cat  

 
“MARIA AURÈLIA CAPMANY A TARRAGONA” 

Selecció de textos i guió de Magí Sunyer 
 

                              
 
 
La ruta transcorre pels carrers del casc històric de Tarragona, comença al Portal del Roser, al 
capdamunt de la Via de l’Imperi i de l’Avinguda de Catalunya, a tocar del Camp de Mart, al peu de 
la muralla romana que mira a ponent. Des d’allà entrarem al Passeig Arqueològic. Seguidament, 
anirem a l’Ajuntament, a la sala de Plens on Maria Aurèlia llegí el pregó de Santa Tecla, patrona de 
la ciutat, en el primer ajuntament democràtic després de la maltempsada del franquisme. 
Enfilarem carrer Major i entrarem a l’Antic Ajuntament on incidirem en els actes culturals i polítics 
de la ciutat en què va participar en la seva sovintejada estada a casa nostra. Acte seguit ens 
aturarem davant la Catedral per explicar un dels episodis de la novel·la L’altra ciutat, escrita anys 
enrere, que té com a escenari Tarragona. 



Continuarem la ruta i ens deturarem davant casa seva, al carrer de les Coques. Maria Aurèlia i 
Jaume Vidal van obrir el seu pis de manera molt generosa a les persones que covaven inquietuds 
culturals i catalanistes. Una casa que va ser un nucli actiu de cultura i resistència. Acabarem la visita 
davant la Diputació, esplèndida miranda sobre el mar i davant les muralles. Final de recorregut per 
un tast de relació entre Tarragona i una escriptora que la va estimar, i hi va estimar intensament.  
 
El programa del dia és el següent: 
8,45 h.- Punt de Trobada davant de l’Espai Betúlia 
09.00 h.- Sortida de l’Espai Betúlia 
10.15-10.30 h.- Arribada a Tarragona 
11.15 h.- Inici de la ruta guiada per Jesús Figueres Jové, de l‘APLLC i Mireia Toda i Marcel Casas, de 
l’Escola de Lletres de Tarragona 

14.00-14-15 h.- Dinar al restaurant Les Voltes  c/ Trinquet Vell, 12, amb el següent menú:  

 
 PRIMERS PLATS: 

 AMANIDA AMB BACALLÀ I TONYINA AMB SALSA DE ROMESCO 
 FAVETES SALTEJADES AMB PERNIL DE GLÀ           
 CÒCTEL DE GAMBES AMB CARPACCIO DE PINYA I SALSA ROSA 
 
 SEGONS PLATS: 
 
SALMÓ AMB SALSA DE PORROS I  TIMBAL DE VERDURETES 
FILET IBÈRIC AMB SALSA DE XAMPINYONS I PASTÍS DE PATATA 
LLOBARRO A L’ESTIL DONOSTI AMB BASE DE PATATA LAMINADA 
                    
 POSTRES: 
 
CREMA CATALANA, SORBET DE LLIMONA, MANDARINA O "MOJITO", 
GELAT DE CROCANT O GELAT DE COCO,... 
 
AQUEST MENÚ INCLOU LES AIGÜES MINERALS, ELS VINS DE LA CONCA DE BARBERÀ I  
L’ASSORTIMENT DE  CAFÈS O SIMILARS. 
 
    

17.30 h.-Tornada cap a Badalona 
19.00 h.- Arribada a Badalona 
 

Notes:  
*El horaris són aproximats, a excepció de la sortida de l’Espai Betúlia que es farà exactament a 
l’hora indicada. 
*Es recomana anar ben calçat per asfalt. 


