
 

 
 

SORTIDA DE TARDOR 
 
SARAGOSSA: PABLO GARGALLO – RAMÓN I KATIA ACÍN – CARTOIXA D’AULA DEI 

 

Pel dissabte 22 i diumenge 23 d’octubre de 2016 hem preparat una sortida a Saragossa per visitar dues 
exposicions d’artistes d’avantguarda i una cartoixa bastant desconeguda. El que senyalem com a temps 
lliure també estarà ocupat per visites, però estaran en funció de l’espai que ens quedi. 
 
Dissabte 22 d’octubre 
 

 06:45h. Sortida d’Altafulla (Parada autobús piscina, direcció Tarragona) 

 07:00h. Sortida de Tarragona (Pl. Imperial Tàrraco, al quiosc) 

 Breu parada a l’àrea de Lleida. 

 10:15h. Visita guiada a la Cartoixa d’Aula Dei – Goya inèdit. 

 12:00h Arribada a l’hotel, distribució d’habitacions. 

 Temps lliure. Es farà una visita de situació amb “guia local” del circuit nº 1. 

 14:30h. Dinar a l’hotel. 

 16:30h. Sortida de l’hotel per anar al Museu Pablo Serrano. 

 17:15h. Visita guiada exposició Ramón i Katia Acín al Museu Pablo Serrano. 

 Temps i sopar lliure a compte de cadascú. 
 
Diumenge 23 d’octubre 

 

 Esmorzar bufet a l’hotel. 

 9:45h  Carregar maletes i anada a peu al museu. 

 10:15h Museu Gargallo. 

 12:00h Temps lliure 

  Dinar en restaurant . 
 Tornada cap a Altafulla i Tarragona. 
 
 Hotel Alfonso I (4****) 

Carrer del Coso, 15-19  Telf. 876 541 118 – 50003 Saragossa 
 
PREU en habitació doble: SOCIS..........150 euros 
   NO SOCIS..........160 euros  
Suplement habitació ús individual..........45 euros 
 
DIES D’INSCRIPCIÓ SOCIS  del dia 26 al 30 de setembre de 2016. 
   NO SOCIS  del  dia 3 al 7 d’octubre de 2016. 
 
Els interessats en acompanyar-nos en aquest viatge cal que us adreceu a: 

 
AGÈNCIA DE VIATGES SÁNCHEZ&BONET,S.A 
Prat de la Riba, 17 
Telf. 977 244 981 
43001  TARRAGONA 



 

 
 

 
Tornem a preparar una sortida i aquesta vegada ens hem decidit per anar a visitar l’exposició “RAMÓN I 
KATIA ACÍN. EL ARTE CONTRA LA VIOLENCIA”, al museu Pablo Serrano de Saragossa, acompanyats 
pel comissari de l’exposició Carlos Mas Arrondo. La interessant personalitat de Ramón Acín, el seu valor 
com artista d’avantguarda i el fet que la seva filla Katia Acín fos durant bastants anys veïna d’Altafulla i sòcia 
del Centre d’Estudis d’Altafulla, ens han animat a fer-ne una coneixença més profunda. Transcrivim un 
fragment de la presentació que en fa la Fundación Ramón y Katia Acín. 
 
 
“Ramón Acín Aquilué (Osca 1888) es un señero representante del arte de vanguardias vivido desde la 
periferia aragonesa durante el convulso periodo de entreguerras del pasado siglo. Humorista gráfico, 
escritor, pintor, grabador, coleccionista, diseñador e ilustrador, escultor y educador, conferenciante y 
mitinero, su posición, inequívocamente libertaria y comprometida con el anarcosindicalismo, le convertirá en 
blanco fácil de la rebelión fascista de 1936. El mes de agosto será fusilado en las tapias del cementerio de la 
Ciudad oscense y, diecisiete días después, ocurrirá lo mismo con su compañera Concha Monrás (Barcelona 
1898). Ambos, con sus 47 y 37 años respectivamente, dejaban una vida llena y dos hijas (Katia y Sol) en 
pleno tránsito de la infancia a la adolescencia. Sol (1925-1998), después, escribirá poemas, pocos y buenos; 
mientras que Katia (1923-2004) formulará plásticamente tras su jubilación de profesora todo el dolor 
acumulado durante tantos años de miedo y de silencio.” 

 
Visitarem també el MUSEU DE PABLO GARGALLO, situat en el palau dels comtes de Argillo. És un edifici 
tardorenaixentista que té un pati central obert i una galeria interior al primer pis per on estan les obres 
exposades. Pablo Emilio Gargallo Catalán (Maella 1881-Reus 1934) és considerat un dels escultors més 
importants i innovadors del segle XX. La seva trajectòria es podria resumir en “la conquesta del buit en 
l’escultura”  que culmina en la seva obra “El profeta” de 1933 incorporant el corrent cubista a l’escultura 
donant-li al mateix temps una gran energia expressionista. 
 
Canviarem d’època a la CARTOIXA D’AULA DEI, a pocs quilòmetres de Saragossa. Va ser construïda 
durant la segona meitat del segle XVI. Hi destaquen especialment les pintures de Francisco de Goya 
realitzades cap al 1774. De les dotze que va executar se’n conserven set. El fet de ser una cartoixa 
masculina l’accés a les dones estava prohibit fins que va ser declarat Monumento Nacional, restaurat i 
condicionat un accés que impedís interferències en la vida monacal, el 1998 va ser oberta al públic. 
Actualment no hi viuen cartoixans sinó la comunitat francesa Chemin Neuf. 
 
El fet que Saragossa ha estat motiu de parada en diferents excursions que he realitzat no repetim visites. En 
els temps lliures cadascú determinarà segons els seus interessos. També deixem el sopar lliure doncs la 
ciutat té l’atractiu de llocs de tapes i restaurants molt diversos. 
 
Us esperem amb l’entusiasme de sempre. 

 


