
Benvolguts, benvolgudes, 

Refresquem i afegim informació pel què fa al dinar de final de curs: 

Divendres 1 de juliol 

• Per als qui vulguin visitar el Museu i el campanar de la catedral de Vic: 

10h30:  trobada davant el Museu Episcopal de Vic  (Plaça del Bisbe Oliba, 3) 

Preu:  8,50€   

Es faran dos grups per visitar el Museu i tres per la visita al campanar de la catedral. 

Temps aproximat de les dues visites: 2h 

Aparcament: 

 Adjuntem un croquis que ens ha facilitat l’Eduard, on ha marcat les zones de més fàcil aparcament 

amb fletxes que indiquen la direcció que s’ha d’agafar i on aparcar. 

 

• Per als qui vulguin anar directament al restaurant: 

13h30  Restaurant Can Rafael. Avinguda 11 de setembre, 34. (08553) Seva.  

Tel: 938 84 16 51 

Preu:  20.00 € (inclou begudes, cafè i cava) 

Cliqueu el següent enllaç (Ctrl+Intro) des d’on podreu marcar si vindreu a la visita i seleccionar  

el primer i segon plat del menú. Les postres les triarem allà: 

https://docs.google.com/forms/d/1Tu3N3z8Ul7GCjupLynZ19MckVQvPyLaBnavCY4QY7Ak/edit 

 

Data límit per confirmar si vindreu:  22 de juny 

Comprarem nosaltres totes les entrades i us les cobrarem junt amb el dinar 

si veniu al restaurant (o abans de que marxeu, si no veniu a dinar) 

 

Sisplau, porteu la quantitat exacta en efectiu. 

8,50€ només entrada / 20,00 € dinar / 28,50 € total 

 

Desplaçaments: 
• Per anar a Vic:  C-17, sortida Vic 

• Per anar directament a Seva:  C-17, sortida Seva i seguir les indicacions (BV-5303). El restaurant 

està a la mateixa cruïlla amb la carretera del Brull (BV-5301) 

• Després de la visita, per anar cap a Seva, s’ha de retrocedir per la mateixa C-17, fins a la sortida 

de Seva 

Ell preu per quilòmetre està estimat en 0,30€. Repartiu-vos segons creieu oportú entre els ocupants. 

Si no disposeu de cotxe, ens ho feu saber per organitzar-ho. Contacteu amb la Francis: 

frosavidal@gmail.com 

Per qualsevol dubte relacionat amb dinar i visites, contacteu amb l’Eugènia: 

salvadormencerre@gmail.com 

 

Una abraçada de les organitzadores. 

Francis i Eugènia 


