Oferta turÍstica del
Parc Fluvial
del Llobregat

Torre de l’Amo de Viladomiu Nou - CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DE LES COLÒNIES TÈXTILS

A partir d’una suggerent proposta de llum i d’àudio,
ens transportem a l’estiu de 1910, per conèixer vivències
d’amos i treballadors, per entendre com funcionava el
món de les colònies i també el món exterior a partir dels
fets de la Setmana Tràgica.
Con una sugerente propuesta de luz y audio, nos transportamos a 1910, para conocer las vivencias de propietarios y trabajadores, para entender cómo funcionaba
el mundo de las colonias textiles y también el mundo
exterior a partir de los hechos de la Semana Trágica.
Horaris de visita/Horarios de visita:
De dilluns a diumenge/De lunes a domingo: de 10 a 14 h.
De dimarts a dissabte/De martes a sábado: de 16 a 19 h.
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou - Centre d’Interpretació
de les Colònies del Llobregat
08680 Gironella – Tel: 938250689
Carretera C-16, sortida/salida 86, Gironella Sud, Viladomiu Nou

Centre d’Interpretació
de l’església de la Colònia Pons

La museïtzació de tres espais de l’església –la capella,
el cor i la cripta– a partir d’audiovisuals d’última generació, dóna a conèixer el paper de l’església i l’educació en
la consolidació del sistema de colònia industrial a Catalunya, explicat pels mateixos protagonistes.
La museización de tres espacios de la iglesia –la capilla, el
coro y la cripta– a partir de audiovisuales de última generación, descubre al visitante el papel de la iglesia y la educación en la consolidación del sistema de colonia industrial
en Catalunya, contado por los protagonistas de la historia.
Horaris de visita/Horarios de visita:
De dijous a diumenge/ De jueves a
domingo: de 10 a 14 h.
Dissabte/Sábado: de 16 a 19 h.
De dilluns a dimecres prèvia reserva
de grups/ De lunes a miércoles
previa reserva de grupos.
Església de la Colònia Pons.
08692 Puig-reig – Tel: 938380659
Carretera C-16, sortida/salida 79
Puig-reig sud

info@parcfluvial.org
www.parcfluvial.cat

Ajuntament de Puig-reig

