
DESCOBREIX

VISITES GUIADES / SETMANA SANTA
Des del 24 de març fins a l’1 d’abril de 2018

EL NOSTRE
PATRIMONI!

Viatge al passat del Coll de Balaguer
diumenge 25 de març | 11 h
Una passejada per entendre la importància històrica i geoestratègica 
del Coll de Balaguer. Ens permetrà repassar els diferents fets ocorre-
guts des de l’època d'esplendor de la Via Augusta, passant pel Pont 
de La Batalla, fins a diferents enfrontaments bèl·lics, com és la Guerra 
dels Segadors, la Guerra de Successió o la Guerra del Francès, que 
van comportar la construcció del avui desaparegut fort de Sant Felip, 
que defensava aquest perillós camí entre Barcelona i València.  

SORTIDA Centre de visitants de l'Hospital
del Coll de Balaguer
DURADA 120 min.
TRANSPORT Autobús
IDIOMA Català / Castellà
PREU  4€ adults / 1€ menors de 12 anys
ACCESSIBILITAT Difícil. Visita no apta per a persones 
amb mobilitat reduïda o amb dificultat per caminar. 
Portar calçat adequat, roba cómoda, gorra i aigua.

EL LLASTRES, més que un riu
divendres 30 de març | 11 h
Recorregut a peu pel riu Llastres on es pot descobrir la seva part 
històrica. El riu Llastres va ser punt de trobada de civilitzacions 
antigues, com els ibers i els grecs, l’establiment dels romans amb la 
mansió d’Oleastrum, i que van conquerir tot el territori de la vall del riu 
aprofitant la seva orografia. Es podran contemplar els ponts de Carles 
IV i del ferrocarril i la seva història de bombardejos i destrucció durant 
la Guerra Civil Espanyola.

SORTIDA Centre Cultural Infant Pere
DURADA 90 min.
IDIOMA Català / Castellà 
PREU  2€ adults / 1€ menors de 12 anys /
menors de 4 anys gratuït
ACCESSIBILITAT Difícil. Visita no apta per a persones 
amb mobilitat reduïda o amb dificultat per caminar. 
Portar calçat adequat, roba cómoda, gorra i aigua.

GIMCANA FAMILIAR 
24, 30 i 31 de març | 17 h
Visita guiada per a grups familiars al Centre de visitants de l'Hospital 
del Coll de Balaguer. La visita guiada s’ofereix de manera que els pares 
i fills aprenguin jugant, d’una forma divertida i amb explicacions adap-
tades a l’edat dels nens i nenes, mitjançant una gimcana. 
És convenient que els nens sàpiguen llegir i escriure.
Les edats recomanades són de 6 a 12 anys.

SORTIDA Centre de visitants de l'Hospital
del Coll de Balaguer
DURADA 90 min.
IDIOMA Català / Castellà / Anglès / Francès
PREU  2€ adults / 1€ menors de 12 anys i 
grups +10 pers. / menors de 4 anys gratuït
ACCESSIBILITAT Fàcil

RESERVES Al Centre de visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer, a l’Oficina de Turisme o als telèfons 977 823 328 / 697 460 126 (guia)
El pagament de la reserva es farà al mateix Centre, abans de la visita.

RESERVES Al Centre de visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer, a l’Oficina de Turisme 977 823 328, al 669 283 728 (guia)
o a www.culturaalabast.cat

L’ILLOT DEL TORN,
dissabte 31 de març | 11 h
Passejada per veure i escoltar les històries de pirates i corsaris que 
atacaven la costa del mar del Coll de Balaguer. Es pot observar les 
restes de la torre de defensa de l’illot del Torn, del segle XVI, que es 
construïren per a intentar frenar els atacs pirates, i fer del pas del Camí 
Reial del Coll de Balaguer un lloc segur per als viatgers que hi 
passaven camí de València a Barcelona. 

SORTIDA Casa de la Vila
DURADA 60 min.
TRANSPORT Cotxes particulars
IDIOMA Català / Castellà 
PREU 2€ adults / 1€ menors de 12 anys / 
menors de 4 anys gratuït
ACCESSIBILITAT Fàcil

 els pirates al Coll de Balaguer

EL POBLAT HIFRENSA,
divendres 30 i dissabte 31 de març | 17 h
Recorregut a peu pel Poblat d'HIFRENSA, obra de l’arquitecte Anto-
nio Bonet Castellana. La darrera colònia industrial de Catalunya, cons-
truïda a principis dels anys 70 per acollir les famílies dels treballadors 
de la central nuclear Vandellòs I. El valor del conjunt d’equipaments 
col·lectius i habitatges rau en una concepció modular i integrada en el 
paisatge, exemple únic al nostre país de l’obra de aquest arquitecte 
racionalista. 

SORTIDA Centre de visitants de l'Hospital
del Coll de Balaguer
DURADA 60 min.
IDIOMA Català / Castellà
PREU  2€ adults / 1€ menors de 12 anys /
menors de 4 anys gratuït
ACCESSIBILITAT Fàcil

d’Antoni Bonet Castellana

L’última línia de defensa,
diumenge 1 d’abril | 11 h
Visita per veure les restes fortificades de la Guerra Civil de 1936-1939 
al Coll de Balaguer. Durant la Guerra Civil l’exèrcit republicà va fortifi-
car de forma ingent els vessants del Coll de Balaguer, amb trinxeres, 
nius de metralladora, refugis, polvorins, etc. Podreu conèixer l’expe-
riència de la construcció dels presoners nacionals del Camp de Treball 
de l’Hospitalet, i la defensa dels soldats republicans de l’última línia de 
les fortificacions per evitar l’entrada de l’exèrcit nacional. Un dels 
conjunts històrics fortificats més importants d’aquest període.

SORTIDA Casa de la Vila
DURADA 150 min.
TRANSPORT Cotxes particulars
IDIOMA Català / Castellà
PREU 2€ adults / 1€ menors de 12 anys
ACCESSIBILITAT Difícil. Visita no apta per a persones 
amb mobilitat reduïda o amb dificultat per caminar. 
Portar calçat adequat, roba cómoda, gorra i aigua.

 les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer
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8PLACES LIMITADES A TOTES LES VISITES, CAL RESERVA PRÈVIA
Possibilitat d’altres visites per a grups +15 persones

www.culturaalabast .cat

a l'Hospital del Coll de Balaguer

L’Hospital del Coll de Balaguer
24, 29, 30, 31 de març i 1 d’abril | 11 h
Visita guiada per a públic general al Centre de visitants de l'Hospital del 
Coll de Balaguer, altrament conegut com l’Hospital de l’infant Pere que 
va ser fundat l’any 1344 per defensar, assegurar i poblar el territori i el 
pas pel Coll. Un exemple de l’arquitectura civil de l’època que destaca 
per la seva austeritat i majestuositat. Al Centre de Visitants, a l’interior 
del monument, s’expliquen les característiques i la història d’aquest bé 
patrimonial, origen del poble de l’Hospitalet de l’Infant.

SORTIDA Centre de visitants de l'Hospital
del Coll de Balaguer
DURADA 60 min.
IDIOMA Català / Castellà / Anglès / Francès
PREU 2€ adults / 1€ menors de 12 anys i 
grups +10 pers. / -4 anys gratuït
ACCESSIBILITAT Fàcil

El menor d'edat haurà d'estar acompanyat sempre per un adult. La Regidoria de Cultura i Patrimoni es reserva la possibilitat d'anul·lar les visites guiades
que no tinguin un mínim d'assistència, o quan les condicions meteorològiques siguin adverses.


