MUSEUS, COL·LECCIONS I ESPAIS
VISITABLES DE L’URGELL

L

OFICINA COMARCAL DE TURISME DE L’URGELL

C. d’Agoders, 16 - 25300 Tàrrega
Tel. 973 500 707 Fax 973 500 666
E-mail: turisme@urgell.cat
Web: www.urgell.cat

AGRAMUNT
-ESPAI GUINOVART . Pl. del Mercat, 1 –

Tel. 973 390 904, e-mail: info@espai.guinovart.es
Descripció: l’Espai Guinovart és un centre d’art
contemporani que dóna a conèixer l’obra de Josep
Guinovart , especialment aquella en la qual l’artista ens
remet a Agramunt, al seu entorn i a la seva memòria.
Al llarg de l’any ofereix una programació continuada
d’exposicions temporals, concerts, jornades de debat,
recitals...tot amb la voluntat de donar a conèixer l’art a
la gent.
Horari d’estiu: (del 21 de juny al 20 de setembre). De
dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h;
dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenge i festius,
d’11 a 14 h; els dilluns no festius, tancat.
Horari d’hivern: (del 21 de setembre al 20 de juny). De
dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h; dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h; diumenge i festius, d’11 a
14 h; els dilluns no festius, tancat.
Romandrà tancat: dies 1 i 6 de gener, 1 de maig, 24 de juny i 25 i 26 de desembre.

- MUSEU ETNOLÒGIC MUNICIPAL - Pl. del Mercat, 1 - Tel. 973 391 089

E-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net , web: www.agramunt.es
Descripció: col·lecció d’estris agrícoles i d’antics oficis artesans. També compta amb diversos objectes casolans
i fotografies antigues cedides pels agramuntins.
Horari: diumenges i festius, d’11 a 14 h. Resta de dies, visites concertades.
- CASA MUSEU DE POESIA VISUAL LO PARDAL - Pl. del Pare Gras, 5- 973 390 718 i 973 391 089 (Oficina
de Turisme ), e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net, web: www.lopardal.com
Descripció: fundació privada dedicada a la difusió de l’obra de Guillem Viladot i la poesia visual en general. Els
tres edificis que formen el complex de Lo Pardal contenen l’obra plàstica i objectual de l’artista agramuntí, així
com reproduccions dels seus treballs de poesia visual.

L

OFICINA DE TURISME D’AGRAMUNT – Pl. del Pou, 1- Tel. 973 391 089

E-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net - Visites guiades pel centre històric d’Agramunt.

ANGLESOLA
- ESPAI DEL CARRO D’ANGLESOLA- Av. Catalunya, 41 - Tel. 973 308 006 i 973 308 128

E-mail: anglesola@trestombs.org, web: www.anglesola.cat
Descripció: interessant col·lecció de carros, guarniments, eines agrícoles antigues i estris de la pagesia. Dins el
museu hi ha dos tipus d’oficis antics ja desapareguts, el baster i el carreter. S’intenta recrear un espai per reviure
les experiències que van forjar el caràcter dels homes i dones de la població.
- CASA MUSEU CAL GASSOL - C. Major, 8 - Tel. 973 308 006 i 973 308 128
E-mail: ajuntament@anglesola.ddl.net, web: www.anglesola.cat
Descripció: casa pairal catalana d’estil goticorenaixentista on s’exposen estris agrícoles antics i eines de la
pagesia que permeten conèixer totes les tasques que es desenvolupaven al llarg de l’any en la pagesia.

BELIANES
- ECOMUSEU I ANTIC MOLÍ D’OLI MAURICI MASSOT- Pl. Ajuntament, 1 - Tel. 973 330 139
E-mail: ajuntament@belianes.ddl.net , web: www.belianes.cat
Descripció: l’ecomuseu recull una interessant col·lecció d’eines i estris de la vida rural, així com roba i
documents antics de gran interès històric.
A la vora de l’ecomuseu hi ha l’antic molí d’oli Maurici Massot que data del s.XVII i que compta amb una
premsa d’oli i tots els elements que s’utilitzaven antigament per l’elaboració de l’oli.
9 Visites guiades pel centre històric de Belianes, prèvia reserva al tel. de l’Ajuntament 973 330 139

BELLPUIG
- CONVENT DE SANT BARTOMEU - Ctra. de Belianes, s/n - Tel. 973 320 292

E-mail: bellpuig.cultura@gencat.net , web: www.bellpuig.cat
Descripció: convent del s.XVI i exposició permanent d’una important col·lecció de ceràmica catalano aragonesa
dels segles XVII al XIX. L’any 1984 fou declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
Horari d’estiu: (de l’1 de juny al 30 de setembre). De dimarts a diumenge, de 10 a 13.30 h i de 15 a 18.30 h.
Dilluns tancat.
Horari d’hivern: de dimarts a diumenge, de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h. Dilluns tancat.
- FUNDACIÓ PERELLÓ - C. Canigó, 4 - Tel. 973 320 293
E-mail: ajuntament@bellpuig.cat , web: www.bellpuig.cat
Descripció: obra gràfica de l’artista de les terres de ponent Jaume Perelló. S’hi poden admirar les seves obres de
pintura, escultura i ceràmica.
- SALA D’ART I PETIT MUSEU ETNOGRÀFIC- Av. d’Urgell, 2- Tel. 973 320 355
Descripció: exposició de pintures i recull d’objectes i estris antics.

L PUNT D’INFORMACIÓ - Convent de Sant Bartomeu. Ctra. de Belianes, s/n- Tel. 973 320 292
GUIMERÀ
- LA CORT DEL BATLLE – Pl. Major, s/n- Tel. 973 303 313 i 648 100 250

E-mail: museu@guimera.info , web: www.guimera.info/museu
Descripció: antic edifici de l’ajuntament, conegut també amb el nom de “la cort del batlle”. La planta baixa i la
primera planta són espais dedicats als monestirs cistercencs de Vallbona, Vallsanta, la Bovera i el Pedregal. La
segona planta acull un auditori on s’hi realitzen exposicions temporals i s’hi projecten audiovisuals de Guimerà i
el seu patrimoni històric.
Obert tots els caps de setmana d’11 a 14 h. Altres dies, cal concertar visita.

LA FULIOLA
- COL·LECCIÓ GEOLÒGICA LLUÍS FERRER - Av. Catalunya, 43 - Tel. 973 570 013
E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net, web: http://fuliola.ddl.net
Descripció: recull particular de fòssils i minerals del Dr. Lluís Ferrer i Lina Monsó.
- COL·LECCIÓ D’ARMES ANTIGUES I EINES DEL CAMP DE JOSEP PANÉ
C. Àngel Guimerà, 51 – Tel. 973 570 013
E-mail: ajuntament@fuliola.ddl.net, web: http://fuliola.ddl.net
Descripció: col·lecció particular d’armes antigues i eines del camp de diferents èpoques.

MONTCLAR D’URGELL
-CASTELL - Tel. 973 402 045, e-mail: info@castellsdelleida.com, web: www.castellsdelleida.com
Descripció: castell del s.XI, declarat monument historicoartístic l’any 1979.
Horari: els diumenges hi ha 3 torns de visites guiades: 11 h, 12 h i 13 h. Juliol i agost, consulteu horaris. Visites
concertades per a grups amb reserva prèvia, tots els dies de la setmana.

SANT MARTÍ DE MALDÀ
-MUSEU JOSEP FARRERAS I ORRIT- C. Museu de Josep Farreras,
s/n , tel. 973 330 111
E-mail: ajuntament@santmarti.ddl.net web: http://santmarti.ddl.net
Descripció: l’edifici consta de tres plantes amb diferents col·leccions
d’eines de la construcció i de la pagesia.

TÀRREGA
-MUSEU COMARCAL DE L’URGELL - C. Major, 11 - Tel. 973 312 960
E-mail: info@museutarrega.com, web: www.museutarrega.com
Descripció: sala d’arqueologia centrada en el món ibèric, sales nobles de Cal Perelló (s.XVIII - XIX) amb
mobiliari del s.XVIII al s.XX . Fons permanent d’escultura i pintura d’artistes targarins.
Horari d’estiu: (juliol i agost). Obert els dissabtes, de 18 a 21 h
Horari d’hivern: dissabte, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h; diumenge i festius, de 12 a 14 h
Visites concertades per a grups tots els dies de la setmana.
9Visites guiades per Tàrrega: cultura i natura. Prèvia reserva al tel. del Museu Comarcal de l’Urgell 973 312 960
-SALA MARSÀ- C. Les Piques, 1- Tel. 973 310 731, e-mail: cultura@tarrega.cat , web: www.tarrega.cat
Descripció: exposicions temporals de diferents artistes amb diversos estils.

TORNABOUS
- POBLAT IBÈRIC DEL MOLÍ D’ESPÍGOL- Camí de Santa Maria, km 1 - Tel. del Museu d’Arqueologia de

Catalunya 93 424 65 77 i 675 785 126 (Cap de Setmana), web: www.mac.es
Descripció: el poblat ibèric del Molí d’Espígol va ser durant el s.III a.C un centre productor agrícola i ramader,
polític i comercial de primer ordre. El Museu Comarcal de l’Urgell a Tàrrega compta amb una interessant
col·lecció de restes trobades en les diferents excavacions realitzades al poblat . El Museu d’Arqueologia de
Catalunya és qui gestiona el jaciment.
Horari d’estiu: (1 de juny a 30 de setembre). Dissabte i diumenge, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h
Horari d’hivern: (1 d’octubre a 31 de maig). Dissabte i diumenge, de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h

VALLBONA DE LES MONGES
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA- Tel. 973 330 266 i 973 330 567
E-mail: vallbona@vallbona.com, web: www.vallbona.com, www.larutadelcister.info
Descripció: és el monestir cistercenc femení més important de Catalunya, i que conjuntament amb el Monestir
de Poblet i el de Santes Creus integren el que s’anomena La Ruta del Cister.
Horari: de dimarts a dissabte, de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 18.45 h. Diumenge, de 12 a 13.30 h i de 16.30 a
18.45 h. Hivern (novembre a febrer) l’horari de tarda: fins a les 18 h. Dilluns tancat. Els dilluns del mes d’agost,
obert a partir de les 10.30 h. Romandrà tancat els dies 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener.
- PINTURA Y ESCULTURA- C. Santa Maria, 18 –Tel. 627 535 639 / 687 785 180
Descripció: exposició permanent de l’obra de Carme Bueno i Josep Saus.
Horari: Obert caps de setmana, Setmana Santa i durant els mesos d’estiu.

L OFICINA DE TURISME DE VALLBONA – Passeig Montesquiu, s/n, Tel. 973 330 728 i 973 330 567
E-mail: ajuntament@vallbona.ddl.net

VERDÚ
- CAL TALAVERÓ, CENTRE D’ART- C. de la Font, 20 - Tel. 973 348 053

E-mail: gestio@caltalavero.com, web: www.caltalavero.com
Descripció: Galeria d’art contemporani. Exposicions temporals, fons d’art permanent i edicions d’obra gràfica.
Horari: divendres de 17 a 21 h, dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 21 h. Diumenge, d’11 a 14 h. La resta de dies de la
setmana, visites concertades.
-MUSEU DE JOGUETS I AUTÒMATS - Pl. Major, 23 - Tel. 973 347 049 Fax 973 347 238
E-mail: info@mjoguetsautomats.com, web: www.mjoguetsautomats.com
Descripció: col·lecció de joguines, autòmats, cartells de fires i festes i altres objectes curiosos que ha
col·leccionat al llarg de la seva vida Manel Mayoral, fill de Verdú. L’exposició s’ofereix al visitant com un viatge
a través dels records, les il·lusions i les vivències del col·leccionista. Consultar visites, tallers i altres activitats.
D’octubre a maig: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Dissabte, d’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h.
De juny a setembre: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Dissabte, d’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h.
Diumenge i festius d’11 a 14 h. Visites guiades, prèvia reserva.
Romandrà tancat: dies 1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre. I 2ª, 3ª i 4ª setmana de gener, excepte caps de setmana.
-MUSEU D’ARQUEOLOGIA - Antic edifici de l’Hospital - Tel. 973 347 007

E-mail: turisme@verdu.cat , web: www.verdu.cat
Descripció: interessant col·lecció de Ramon Boleda amb restes ibèriques trobades en diferents excavacions, com
per exemple als poblats ibèrics dels Esticlells de Verdú i al Molí d’Espígol de Tornabous.

L

OFICINA DE TURISME DE VERDÚ- Plaça Major, 1- Tel. 973 347 007, e-mail: turisme@verdu.cat
Visita guiada pel centre històric de Verdú.

ALTRES VISITES GUIADES:
9Visita a la Panera, antic magatzem del monestir de Poblet a Castellserà. Tel. de l’Ajuntament 973 610 005
9 Visita guiada al centre històric de Ciutadilla. Tel. de l’Ajuntament 973 303 010
9 Visita per la vila medieval de Guimerà. Tel. de l’Ajuntament 973 303 038 i Sr. Balcells 973 303 313
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