
VISITES GUIADES / SETMANA SANTA
De l’1 al 30 d’abril de 2023

EL NOSTRE
PATRIMONI!

RESERVES I PAGAMENT a la web www.culturaalabast.cat   TELÈFON GUIA Jaume 697 460 126

RESERVES I PAGAMENT a la web www.culturaalabast.cat   TELÈFON GUIA Jordi 669 283 728

L’última línia de defensa,
diumenge 9 d’abril | 10 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 
fortificar de forma ingent els vessants del Coll de Balaguer, amb 
trinxeres, nius de metralladora, refugis, polvorins, etc. Podreu 
conèixer l’experiència de la construcció pels presoners nacionals del 
Camp de Treball de Hospitalet, i la defensa dels soldats republicans 
de l’última línia de defensa de les fortificacions per evitar l’entrada de 
l’exèrcit nacional pel Coll de Balaguer. Un dels conjunts històrics 
fortificats més importants d’aquest període.

SORTIDA Casa de la Vila, l’Hospitalet de l’Infant
DURADA   150 min.
TRANSPORT Vehicle propi
IDIOMA Català / Castellà
EDAT a partir de 12 anys  PREU  3€ 
ACCESSIBILITAT Difícil. Visita no apta per a persones 
amb mobilitat reduïda o amb dificultat per caminar. 
Portar calçat adequat, roba còmoda, gorra i aigua.

 les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer
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PLACES LIMITADES A TOTES LES VISITES

www.culturaalabast.cat

GIMCANA FAMILIAR 
dissabte 8 d’abril | 12 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 adaptades 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.

LLOC Centre de visitants de l'Hospital
del Coll de Balaguer.
Pl. del Pou, l’Hospitalet de l’Infant
DURADA  90 min. IDIOMA Català / Castellà 
PREU   3€ adults / 1€ menors de 12 anys i 
grups +10 pers. / menors de 4 anys gratuït
ACCESSIBILITAT  Fàcil

a l'Hospital del Coll de Balaguer

L’Hospital del Coll de Balaguer
diumenges 2, 9, 16, 23 i 30 d’abril  | 12 h
Visita guiada per a públic general al Centre de visitants de l'Hospital 
del Coll de Balaguer. L’hospital del Coll de Balaguer o altrament 
conegut com l’Hospital de l’infant Pere, va ser fundat i dotat per 
l’infant Pere d’Aragó i d’Anjou l’any 1344, a la plana de l’estratègic 
Coll de Balaguer, per defensar, assegurar i poblar el territori i el pas 
pel Coll. L’hospital és un exemple de l’arquitectura civil de l’època i 
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. 

LLOC Centre de visitants de l'Hospital
del Coll de Balaguer.
Pl. del Pou, l’Hospitalet de l’Infant
DURADA  60 min.
IDIOMA Català / Castellà / Anglès / Francès
PREU  3€ adults / 1€ menors de 12 anys i 
grups +10 pers. / menors de 4 anys gratuït
ACCESSIBILITAT  Fàcil

MOLÍ DE VANDELLÒS. 
1, 2, 6, 7, 8 i 9 d’abril | 11 h
Visita guiada a l’antic molí d’oli de Vandellòs on es conserva la 
maquinària original i diverses eines, avui és un centre 
d’interpretació on es mostra el procés d’elaboració de l’oli, 
des de la recollida de les olives fins al seu consum. 

LLOC Ctra. Hospitalet-Móra, s/n, Vandellòs 
DURADA  60 min.
IDIOMA Català / Castellà / Anglès / Francès
PREU  3€ adults / 1€ menors de 12 anys / 
menors de 4 anys gratuït
Carnet Club Xatic: adults 1€, -12 anys gratuït

HORARI DEL CENTRE  De 10 a 14 h 

Centre d’Interpretació de l’Oli

El menor d'edat haurà d'estar acompanyat sempre per un adult.
L'Ajuntament / L'organització es reserva la possibilitat d'anul·lar les visites guiades

que no tinguin un mínim d'assistència, o quan les condicions meteorològiques siguin adverses.

Petit Museu Escola Àster Antonio Bonet, 
divendres 7 i dissabte 8 d’abril | 17.30 h
Visita al Petit Museu Escola Àster Antonio Bonet, on es podrà 
observar una rèplica d’una aula de l’antiga Escola Àster, obra de 
l’arquitecte racionalista Antonio Bonet Castellana i recorregut a peu 
pel Poblat HIFRENSA, darrera colònia industrial de Catalunya, 
construïda 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 
l’arquitecte racionalista.  

SORTIDA  Pl. Àster del Poblat Hifrensa,
l’Hospitalet de l’Infant
DURADA   90 min.
TRANSPORT  A peu IDIOMA Català / Castellà
PREU   3€ adults / 1€ menors de 12 anys / 
menors de 4 anys gratuït
Carnet Club Xatic: adults 1€, -12 anys gratuït
ACCESSIBILITAT  Fàcil

Poblat Hifrensa

www.hospitalet-valldellors.cat
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RESERVES I PAGAMENT a la web www.culturaalabast.cat o a l’Oficina de Turisme TELÈFON OFICINA DE TURISME  977 823 328


