
Assemblea general ordinària de 

l’Associació Catalana de Juristes DISSABTE 

Assemblea general ordinària de l’Associació Catalana de Juristes de 

l’Administració Local 1 

 

 

de l’Administració Local 
11 DE JUNY DE 2022  

Subirats (Alt Penedès) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA 2022 



Assemblea general ordinària de 

l’Associació Catalana de Juristes DISSABTE 

Assemblea general ordinària de l’Associació Catalana de Juristes de 

l’Administració Local 1 

 

 

de l’Administració Local 
11 DE JUNY DE 2022 

Subirats (Alt Penedès) 

 

  
 

ACTIVITATS PROGRAMADES 
 

 

11.00: Benvinguda 
Ens trobarem a les Caves Llopart (CTRA. D’ORDAL A SANT SADURNÍ KM.3.8 · 
08739 ELS CASOTS – SUBIRATS), on hi ha un ampli aparcament 
 

 
 

11:30– 12:30 Assemblea 
 
12:30 – 14:00 Visita guiada a les Caves Llopart. Es tracta d'una visita d'1,5 
hores de duració que ens permetrà descobrir la seva agricultura ecològica, 

amb unes vistes immillorables, i que acabarà amb una petita degustació. 
 
A les instal·lacions de les Caves hi ha diversos documents històrics que 

evidencien la tradició i el desenvolupament del celler.  
 
Les visites ofereixen un recorregut únic per a descobrir en persona el cicle 
vegetatiu del cep i l'agricultura ecològica de les vinyes i de la panoràmica del 

Penedès i les Muntanyes de Montserrat. A l’agrobotiga es podran adquirir els vins 
i escumosos de la casa Llopart. 
 

14: 30: Dinar al Restaurant Mirador de les Caves, situat al mateix recinte. Amb 
la seva decoració inspirada en elements propis de la terra i la vinya, l'espai 
ofereix uns grans finestrals amb espectaculars vistes a la zona vitivinícola que li 

dona el seu nom. 

 

INFORMACIÓ D ’INTERÈS 
 

 

Es farà visita guiada a les Caves 

Llopart, que anirà a càrrec de 

l’Associació. El dinar serà al 

Restaurant Mirador de les Caves, 

dins la mateixa propietat 

Menú: 
Adults 36,30€, IVA inclós 
Per compartir:  

 
Pa de coca sucat amb tomacons i oli d’oliva verge 
extra  
Escalivada a la brasa amb anxoves  
La nostra xatonada de morro de bacallà  
Ous de pagès estrellats amb patata de Prades,  
tòfona i foie  
Pernil ibèric en forma d’encenalls  
. . . . .  
A escollir prèviament:  
 
1. La nostra graellada de carn  
2. Morro de bacallà a la brasa amb refregit d’all i 
bitxo. Tot va acompanyat amb guarnicions  de 
productes de temporada  
. . . . .  
Macedònia de fruites naturals amb sorbet de 
mandarina  
. . . . .  
Gormanderies  
Vi D.O. Penedès i Cava D.O. Cava Pa, aigua i cafè 

 
Infantil 15,40€, IVA inclós 
Plat combinat amb:  

·Macarrons bolonyesa  

·Croquetes casolanes  

·Patates fregides i ketchup Aigua o Refresc Gelat 

de postre  
 

A les persones amb necessitats especials, veganes, 

celíaques,... que ens ho indiquin en fer          la inscripció, se’ls 

facilitarà un menú adaptat. 
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ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA 
 

COM INSCRIURE ’S 
 

 

Dies abans de l’assemblea us farem arribar la documentació que se sotmet a 

aprovació: 

 
1. Informe i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva de 
l’exercici 2021 

2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 
tancat a 31/12/2021 

3. Aprovació, si escau, del pressupost per a l'exercici de 2022 

4. Informació general 

5. Precs i preguntes 

  

 

Us esperem a totes i a tots! 

La Junta Directiva 

Maig 2022 

Es prega confirmació indicant el número 

de persones – associada i acompanyants 

- i els actes a què s’inscriuen (visita 

guiada i/o dinar), abans del dia 3 de 

juny de 2022, a l’adreça electrònica 

info@juristeslocals.cat 

També ens haureu d’indicar el menú 

escollit tant per adults com l’infantil 

El c.c. per fer ingrés previ del dinar és el 

següent: ES23 2100 0309 8102 0030 4465 

mailto:info@juristeslocals.cat

