
Visites a 
Montfalcó Murallat

Què hem de fer?
Reservar a: 
Oficina Comarcal de Turisme 
C. Major, 115 -25200 Cervera-
Tel. 973 531 303

turisme@ccsegarra.cat

Ajuntament de les Oluges



Quan podem fer la visita?
De dilluns a divendres

Dissabtes, diumenges i festius

Quant ens costarà?
De dilluns a divendres
Grups de fins a 20 persones                30€
Grups de 21 a 55 persones màxim 60€

Dissabtes, diumenges i festius
Grups de fins a 20 persones 35€
Grups de 21 a 55 persones                  65€

El nucli de Montfalcó Murallat es troba situat al 
municipi de les Oluges, a la comarca de la 
Segarra, enlairat al capdamunt d’un turó. Aquest 
llogaret és el millor exemple de vila closa medieval 
que hi ha a Catalunya.

Conserva en bon estat el mur perimetral amb les 
cases adossades  a l’interior i sense cap edificació
fora dels seus murs. Les muralles de pedra 
s’erigeixen d’amunt d’un turó.

Una proposta històrica per no deixar-se perdre!

Durada: 1h aproximadament

GRUPS

Quan podem fer la visita?
De dilluns a divendres

Quant ens costarà?
Grups de 15 a 25 alumnes                70€

Alumnes d’educació primària
(cicle mitjà i superior)
Descoberta de Montfalcó, és una activitat que té com a 
objectiu el coneixement de la realitat de Montfalcó: l’entorn, la 
seva ubicació geogràfica, els elements constructius i 
defensius, la trama urbana, etc. La descoberta ha estat 
pensada perquè es dugui a terme en petits grups d’alumnes.
Consta de deu activitats que s’estructuren a partir de diverses
icones que organitzen el treball dels alumnes: el plànol 
esquemàtic ens situa, el joglar ens diu què cal fer, la ploma 
ens indica qüestions a resoldre…

Alumnes d’educació secundària
(ESO)
La Descoberta de Montfalcó consta d’onze activitats que duen 
als alumnes a fer, en primer lloc, una volta exterior de les 
muralles tot observant diferents elements del paisatge i 
l’entorn i, en segon lloc, a fer un recorregut per l’interior de la 
vila.

Durada: de 2 a 3 h aproximadament

VISITES TALLER


