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Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional la vila d‘Hostalric conserva un dels llegats monu-
mentals més notables de l’època medieval catalana i està protegida per l‘imponent fortalesa 
militar d’època moderna.   

L'oferta cultural d'Hostalric es centra en les visites al patrimoni monumental:  castell i recinte 
medieval. Però també s’ofereixen sortides de natura i activitats complementàries per fer més 
enriquidora l’experiència.

Si desitgeu fer alguna activitat que no surt al catàleg, no dubteu en proposar-la i estudiarem la 
viabilitat de fer-vos una oferta a mida.

La Vila d’HostalricLa Vila d’Hostalric



Situat sobre un a�orament de roca basàltica, l’antic castell medieval dels Vescomtes de Cabre-
ra mantenia el control sobre el Camí Ral, a mitja distància entre Girona i Barcelona.

A partir del s. XVII el castell es començà a transformar per adaptar-se als nous temps i a les 
noves estratègies de defensa de l’època moderna. La fortalesa va tenir el seu màxim protago-
nisme durant la Guerra del Francès. 

El castell d’Hostalric



El recinte medieval ofereix racons plens d’història i singularitat.  L’espectacular muralla s’allar-
ga �ns a 600 metres i en el seu recorregut s’hi poden trobar deu torres medievals excepcional-
ment ben conservades.

Una de les més destacades és la Torre dels Frares, amb un esplèndid mirador a la seva part 
superior i accessible a tot tipus de grups, ja que disposa d’ascensor.

El recinte medieval



Les visites escolars a la vila d’Hostalric tenen com a objectiu despertar el cuc de la curiositat 
per les visites culturals entre la mainada a través d’activitats fonamentades en el patrimoni 
monumental i natural de la vila. A més, també pretenen conscienciar sobre la necessitat de 
valorar, cuidar i protegir el llegat  cultural dels nostres avantpassats.

Les explicacions, sempre adaptades a l’edat i curs escolar, els farà observar els diferents 
elements que formen part de l’estructura del recinte medieval i de la fortalesa per conèixer 
quines eren les seves funcions a l’època.

I amb l’objectiu de complementar i enriquir la visita guiada, s’ofereixen diferents activitats 
didàctiques relacionades amb el patrimoni de la vila.

Visites i activitats



La visita al castell d’Hostalric consisteix en un itinerari guiat pel monument per conèixer els 
espais més emblemàtics i només accessibles amb guia.  

A través del Centre d‘Interpretació es pot fer un viatge en el temps per conèixer les funcions i 
transformacions del monument al llarg de la història. 
 

Visita guiada al castell



La visita consisteix en descobrir el recinte medieval d’Hostalric tot passejant pels seus carrers, 
pel pas de ronda de la muralla i pujant a la torre d’Ararà i a la torre dels Frares. 

El recinte medieval d’Hostalric ofereix racons plens d’història i singularitat que transporten a 
l’esplendorós passat medieval de la vila i recompensen amb espectaculars vistes. 
 

Visita guiada al recinte medieval



Amb la col·laboració de l’Institut Vescomtat de Cabrera i el Col·legi Mare de Déu dels Socors 
s’ha elaborat una proposta que treballa el conjunt arquitectònic de la fortalesa d’Hostalric des 
de l’àrea de les matemàtiques. A més, aquesta activitat es troba inclosa al programa Indika de 
la Diputació de Girona.

L’objectiu és afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques a partir d’una mirada 
matemàtica envers el patrimoni.

Antigament els enginyers i arquitectes eren els encarregats de dissenyar l’obra de les fortale-
ses. Donades les característiques d’aquest tipus de construccions, arquitectura i defensa, 
calia tenir experiència en la milícia i la guerra i també coneixements matemàtics.

Matemàtiques al castell



A través d’un relat i personatge �ctici, els alumnes realitzaran un itinerari guiat i hauran de 
recopilar tota la informació possible per a poder contestar les preguntes temàtiques que troba-
ran a les �txes que el guia haurà repartit per grups a l’inici de la visita. 

En Marcel·lí, el personatge del relat, necessita la col·laboració de tots i totes les alumnes per 
poder organitzar unes visites a la fortalesa. A canvi de la seva ajuda, si donen les respostes 
correctes, els alumnes podran veure la maqueta interactiva fabricada amb la tècnica de la 
impressió 3D.

Què en saps de la fortalesa?



Després d’un itinerari guiat pel castell d’Hostalric els nens i nenes podran pintar un escut de 
fusta per endur-se’l a casa. 

Un bon cavaller o cavallera ha de tenir el seu escut personal. Per això, i amb les explicacions 
del guia i la mostra de diverses il·lustracions per veure’n diferents models, els i les alumnes 
tindran una idea per fer -se un escut únic i personalitzat que els representi. 

Pinta el teu escut



Després d’un itinerari guiat i una explicació de qui eren els soldats que hi havien a la fortalesa 
i com es vestien,  els nens i nenes hauran d’omplir un sobretaula d’activitats relacionades amb 
la indumentària dels Miquelets, els soldats que hi havia al castell durant el segle XVIII.

D’aquesta manera podran conèixer els principals elements que formaven l’uniforme de la 
tropa i quines eren les seves funcions. 

Com es vestien els soldats?



Activitat
Durada

(inclou el temps 
de l’esmorzar)

Curs/cicle 
educatiu

Infantil
Primària
Secundària

Primària (des de c. mitjà)
Secundària

C. mitjà i superior
de primària

C. mitjà i superior
de primària

Infantil i c. inicial
de primària

C. superior primària
3r ESO

Infantil
Primària
Secundària

Visita guiada al castell 2 hores

2 hores

3 hores

3 hores

3 hores

3 hores

3 hores

Preu per 
alumne

4,00 €

6,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

4,00 €

Tarifes

Visita guiada al
recinte medieval 

Visita guiada al castell
i al recinte medieval 

Matemàtiques al castell 
(inclou visita guiada)

Què en saps del castell
(inclou visita guiada)

Pinta el teu escut
(inclou visita guiada)

Com es vestien els soldats?
(inclou visita guiada)
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      Oficina de turisme
La Domus – Can Llensa és la seu de l’Oficina de Turisme. Aquest 
d'Hostalric es troba a l'edifici de Can Llensa, edifici construït
La Domus - Can Llensa es la sede de la Oficina de Turismo. Este 
se encuentra en el edificio de Can Llensa, edificio construido el
The Domus - Can Llensa is the headquarters of the Tourist Infor
center of Hostalric is located in Can Llensa. The building was 
i Plademunt as a cork factory. 
La Domus - Can Llensa est le siège de l'Office de Tourisme. Ce ce
d'Hostalric est situé dans le bâtiment Can Llensa, qui a été éd
bouchons de liège

      Torre dels Frares
Una de les construccions medievals més importants, amb 33m, tres plant
mirador accessible amb ascensor.
Una de las construcciones medievales más importantes, con 33m d
magnífico mirador accesible en ascensor.
One of the most important medieval buildings, with a height of 
the top (accessible by lift) affording magnificent views.
Une des plus importantes constructions médiévales, avec 33m de 
splendide mirador accessible en ascenseur.

      Claustre i torre de l’antic convent (Ajuntament)
Edifici de tres plantes al voltant del claustre i torre de dues plantes
Edificio de tres plantas en torno al claustro y, en el ángulo de
Three-storey building surrounding the cloister, with a two-stor
Bâtiment de trois étages autour du cloître, avec, dans l’angle 

      Plaça dels Bous
Centre neuràlgic del municipi, té magnífiques vistes sobre el Castell, 
Centro neurálgico del municipio, ofrece magníficas vistas sobre 
The nerve centre of Hostalric, affording superb views of the cas
Centre névralgique de la localité, elle offre une vue imprenable
et le massif du Montnegre.

      Portal de les Hortes
A la part més antiga de la vila emmurallada, l’únic dels quatre portals 
En la parte más antigua de la villa amurallada, es el único de 
su estado original.
In the oldest part of the walled town, the only one of the four
Dans la partie la plus ancienne de la cité ceinte de murailles,
été conservé dans son état d’origine.

      Església de Santa Maria
Documentat ja al 1280, l’edifici actual data del s.XV. Es tracta d’un edifici de 
amb capelles en els contraforts i d’estil gòtic tardà. 
Documentado ya en 1280, el edificio actual data del s. XV. De es
rectangular con capillas en los contrafuertes.
Although the church as such was documented as early as 1280, th
dates from the 15th century. Rectangular floor plan, with chapel
Répertorié dès 1280, le bâtiment actuel date du xve siècle. De 
plan rectangulaire et des chapelles aux contreforts. 

      Torre d’Ararà
La torre més noble (22m). S’hi accedeix pel camí de ronda de la muralla 
La torre más noble (22m) con un excelente mirador y acceso a el
The noblest tower (22m), affording superb views. Access is from 
La tour la plus noble (22m). On y accède par le chemin de ronde

      Cova del Relliguer
Cova excavada directament a la gresa amb 26m de recorregut. S’accede
situada a 6m de profunditat. 
Cueva excavada directamente en la roca con 26 metros de longitu
Dug into the sandstone, the cave consists of a 26-metre passage
6m underground. 
Creusée directement dans le terrain, cette grotte présente un c
salle située à 6m de profondeur. 

      Muralla medieval
La muralla (s.XIV) ressegueix l’antic camí Ral. Se’n conserven uns 600m, de
transitables. 
La muralla (s.XIV) sigue el trazado del antiguo camino Ral. Se 
200 son transitables.
The defence wall (14th century) was built along the former medi
are still conserved, of which 200m are accessible today.
La muraille (s.XIV) suit le tracé de l’ancien chemin royal. Il 
praticables.

      Portal de Barcelona
Una de les quatre entrades a la vila emmurallada, que dóna accé
Barcelona.
Es una de las cuatro entradas al recinto amurallado, concretame
el camino que venía de Barcelona.
One of the four gates leading into the walled enclosure, origin
C’est l’une des quatre entrées de l’enceinte de murailles, conc
à la localité depuis le chemin venant de Barcelone.

      Castell d’Hostalric
Fortificació ja existent el 1145. El castell que hi ha actualment va ser con
Aunque la fortificación original existía ya en el año 1145, el c
días fue construido en el siglo XVIII.
Although the original fortification of Hostalric already existed
in the 18th century.
Bien que la fortification originale remonte à l’année 1145, le c
au xviiie siècle.
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Informació i reserves

www.turismehostalric.cat

O�cina de Turisme d’Hostalric
Camí dels Ollers s/n (can Llensa)

per carrer Raval - 17450 Hostalric

@visitahostalric @visitahostalric @OTHostalric

685 88 28 49turisme@hostalric.cat 972 87 41 65
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