SORTIDA CULTURAL: Visita a la Fundació Folch i Torres (11 de març de
2017) Castell de Plegamans, Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Hora i punt de trobada: 10 h davant de l’Espai Betúlia (Pavelló Sant Josep)
Durada de la visita: 2 h
Preu de l’activitat: 32 euros
Inscripcions: presencialment a l’Espai Betúlia a partir del 20 de febrer
Places limitades.
Horari: De dilluns a divendres, de 10 h a 20.30 h.
Més informació: Tel. 93 464 62 55
espaibetulia@badalona.cat
www.espaibetulia.cat

Visita a l’Arxiu Museu de la Fundació FOLCH I TORRES

Situat a la sala romànica de la planta noble del Castell de Plegamans, el museu de la
Fundació mostra l'obra i la vida dels cinc germans Folch i Torres (Josep Maria, Manuel,
Lluís, Ignasi i Joaquim) a través d'una exposició permanent dels llibres que van
publicar, les revistes que van dirigir i els records més diversos de la seva vida privada.
El representant de la Fundació fa una breu explicació de la història del castell. Es visita
la Sala Romànica, l’antic Forn de Pa i la Torre de Guaita.
Immediatament després es puja a la Planta Noble del Castell per fer la visita a l’Arxiu
Museu de la Fundació dedicada als germans Folch i Torres.
Som molts els que coneixem la revista Patufet, o hem vist els Pastorets de Josep M.
Folch i Torres, però els germans Folch i Torres, tres d’ells escriptors (Josep Ma i Manuel
i Ignasi); un altre historiador, crític d’art i museòleg, que va viure i morir a Badalona

(Joaquim); i un altre crític d’art, professor i pedagog (Lluís), van ser homes del seu
temps i van deixar petjada en la societat que els va tocar de viure, i també en van patir
les conseqüències de l’època i els seus trasbalsos. Tot plegat serà una agradable visita
de dues hores, i una de les particularitats de la visita és que ens acompanyarà com a
guia un descendent directe dels Foch i Torres.
Més informació: http://www.fundaciofolchitorres.org/elmuseu.php?sm=2

El programa del dia és el següent:
10 h.- Sortida de l’Espai Betúlia
10.45 h.- Arribada al Castell de Plegamans
11 h- 13 h.- Visita al Castell
14. h.- Dinar a Can Sidro
Menú (S’ha de triar 2n plat al moment de la inscripció)
Primer: Pica pica de croquetons, bunyols de bacallà amb romesco, embotits
amb pa de pagès i patates braves
Segon a escollir: Brasejada de carn (llom, xai, pollastre i botifarra), confit d’ànec
amb coulis de taronja, bacallà a la catalana, lluç a la planxa amb verduretes,
graellada de verdures.
Vi blanc i negre, cava brut, aigües minerals, cafès i infusions.

17.30 h.-Tornada cap a Badalona
18- 18,15 h.- Arribada a Badalona

Notes:
No s’acceptaran inscripcions ni es faran reserves per correu electrònic ni per telèfon.
Les persones de fora de Badalona han de trucar al tel. 934646255 i demanar per José
Antonio.

