
EL SANTUARI DE MONTSERRAT DE MONTFERRI va ser projectat i començat a construir 
entre els anys 1926-1928. El terreny havia estat cedit per la família Vives de Montferri, el 
membre de la qual Daniel Maria Vives, jesuïta, havia estat el promotor de l'obra. El santuari no 
es va acabar per manca de recursos econòmics, tot i que els materials emprats eren senzills i 
la mà d'obra era bàsicament obtinguda pel sistema de prestació personal dels veïns del poble. 
L'any 1930 s'aturaren les obres i després, per causa de la guerra, ja no es van reprendre. Jujol 
encara va fer un viatge durant la postguerra per inspeccionar l'estat del santuari, però es va 
desanimar totalment en veure-ho.
 A principis dels noranta del s. XX es feren obres de restauració i consolidació. S'iniciaren el 
1987 sota la direcció de Joan Bassegoda i Nonell (arquitecte) i Josep Cendrós (constructor).
CAVES VIVES AMBRÓS. En Lluis Vives, viticultor audaç i emprenedor, d'idees avançades al 
seu temps, va posar els fonaments d’aquesta casa. El 1969, en Lluis Vives va remodelar la 
bodega, excavant els cups de cairons que servirien per a la elaboració dels vins per a base 
cava. Apassionat per la viticultura i l’enologia transmeté al seu fill, l'Enric, l’art de conrear la 
vinya i elaborar vins. Aquest, llicenciat en Enologia, va començar de forma experimental a 
embotellar algunes ampolles de cava. Finalment van trobar la seva ubicació definitiva en la 
bodega de Montferri, la qual, remodelaren a consciència i la convertiren en una cava.Iniciaren 
allà l’elaboració del cava Vives Ambròs l'any 1996. Gràcies a l’experiència obtinguda en bode-

gues exemplars de renom i a la influència de les generacions anteriors, van apostar per elaborar un cava d’alta qualitat, un cava 
artesanal de llargues criances i amb una clara aposta per una reduïda i acurada producció.

CALÇOTADA
2022

Dia: 11 DE MARÇ de 2022  -  Hora sortida:  9 matí
Preu per persona: 65 €.   Inscripcions: Secretaria fins el dia 7 de març

VISITA A: El santuari de Ntra. Sra. de Montserrat a Montferri.
 També farem un tast de caves i de vins a les caves “Vives Ambrós”.
DINAR A:  PRENAFETA. Després tornada cap a Reus

PARADES AUTUBÚS: Parc de Sant Jordi, plaça de les Oques i plaça de la Pastoreta

Conferència a càrrec de la Sra.M Carme Gené, sobre l’obra pública a Reus
de Modest Gené, escultor. Inici i projecció artística.
L’acte anirà acompanyat per rapsodes i musicat per Josep Enric Peris 

Dijous,
dia 24 març

19 h.

Conferència a càrrec de la Sra.M Carme Gené, sobre Modest Gené,
(2a part) Tema: Poeta de la raça africana.
L’acte anirà acompanyat per rapsodes i musicat per Josep Enric Peris 

Dijous,
dia 31 març

19 h.

Ruta a peu, per descobrir l’obra pública a Reus de Modest Gené, escultor.
a càrrec de Sra.M Carme Gené. Lloc de trobada i inici: Centre d’Amics de Reus
Inscripcions fins el dia 24 de març a secretaria de l’entitat. Places limitades.

Dissabte,
dia 26 març

10,00 h.

Col·labora

Dimarts,
22 març
19,30 h. 

Recital de primavera de poesia amb poemes de poetes contemporanis.

A càrrec del grup de Lectura i Declamació del Centre d’Amics de Reus.

Dissabte,
26 febrer 

De 10 a 2/4 de 2 del migdia: Trobada del Col·leccionime
Mercadet de col·leccionime, trobada d’intercanvi. Plaques de cava, punts de llibre,
sobres de sucre, memorabila, Coca-cola, calendaris, etc. Organitza: Col.lectors club 

Horari secretaria: Dilluns, dimecres i dijous, de 17:30 a 19:30 hores. Dimarts i divendres, de 10:30 a 12:30 hores.

Segueix-nos a: centredamicsdereus
WhatsApp: 640 552 225

www.centredamicsdereus.cat


