
Viatge ANDORRA INDUSTRIAL

18-20 de MAIG de 2012



Divendres 18.05.12Divendres 18.05.12

15.00 Sortida de Plaça Francesc Macià (Barcelona)

18.30 Visita al Museu del Tabac-Antiga Fàbrica Reig (Sant Julià de Loira)

Presentació a càrrec de Isabel de la Parte de Patrimoni Cultural d’Andorra 

El Museu del Tabac impulsat per la Fundació Reig amb l’objectiu de difondre la història de la 
producció tabaquera d’Andorra. 

La història del tabac a Andorra transcorre des del segle XVII fins l’actualitat. El museu aborda 
la història des d’una perspectiva econòmica, politica, social i cultural, tot i tenint en compte 
els fenòmens del cultiu, la fabricació i la comercialització del tabac. 

El Museu està situal al centre del poble de Sant Julià de Loira, a l’antiga fàbrica de tabacs Reig 
de principis del segle XX. Amb la rehabilitació com a museu, la fàbrica Reig mostra als 
visitants quins eren els processos que hi tenien lloc, com era la gent que hi treballava, i en 
definitiva, com transcorria la vida al seu voltant. Al llarg de la visita dues veus 
acompanyan als visitants per un recorregut històric que posa emfàsi especial als anys 30 i 
40 del segle XX, moment àlgid de la indústria tabaquera andorrana.

La visita anirà precedida d’un ventall de projeccions, animacions i efectes audiovisuals, 
mostrant al visitant de manera clara i entenedora  com eren les primeres fàbriques de tabac, 
la seva importància i l’evolució tècnica i productiva que van experimentar. D’aquesta 
manera, s’ofereix un retrat fidel i proper de la vida de la gent d’Andorra a mitjans del segle 
passat.



Divendres 18.05.12Divendres 18.05.12

20.00 Arribada a l’Hotel Màgic Andorra. Temps Lliure 

Hotel Màgic Andorra ****

Avda. Doctor Mitjavila 3-9 

AD500 Andorra 

Tfn: (0037) 687 69 00

http://www.magicandorrahotel.com/



Dissabte 19.5.2012Dissabte 19.5.2012

09:30 Visita al Museu de la Electricitat

11:00 Camí Hidroelèctric d’Engolasters

El Museu MW és un viatge en el temps des de principis del descobriment de l’electricitat fins a una 

introducció sobre què és l’energia, i la importància que ha tingut en l’evolució d’Andorra. S’exposen els 

principis de l’aprofitament de les aigües a Andorra fins al gran repte que va suposar a principis del segle 

XX per la primera empresa hidroelèctrica de les valls la creació de les infraestructures de tot un país. 

La visita compta amb un espai on podrem veure en funcionament la maquinària qu ens subministra part 

del’electricitat consumida a Andorra. 

El camí Hidroelèctric d’Engolasters, té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni industrial i 

arquitectònic de la central d’Engolasters, ruta que serveix per complementar el Museu de l’Electricitat. 

A la visita guiada es pot visitar la caseta d’obres i la de màquines, el dic d’Engolasters per dintre i fer 

una ruta pel camí del canal de Ràmio. 



Dissabte 19.5.2012Dissabte 19.5.2012

14:00 Dinar a l’Hotel Restaurant Camp del Serrat

16:30 Visita a la Mola i Serradora de Cal Pal i a l’Esglèsia de Sant Martí de la Cortinada

La serradora i la mola són un clar exemple del passat actiu de la Vall d’Ordino. Els edificis daten del 

final del segle XVI i principi del XVII, van deixar de funcionar als voltants dels anys seixanta. La 

visita ofereix una demostració de la serra de taulons de fusta mitjançant una serra hidràulica en què es 

pot veure el rodet i tots els elements que la formen. La visita a la mola, es descobrirà el procés de 

transformació del blat en farina. 

Esglèsia romànica de Sant Martí de la Cortinada, (s.XII). Conserva les pintures murals realitzades pel 

Mestre de la Cortinada a finals del segle XII i retaules barrocs dedicats a la Mare de Déu, Sant Antoni 

Abat i la Mare de Déu del Roser. 

18:30 Arribada a l’hotel i temps lliure per Andorra*

Opcionalment es pot fer un Paquet Caldea (2 o 3 hores)



Diumenge 20.5.2012Diumenge 20.5.2012
10:00 Visita a la Casa d’Areny-Plandolit a Ordino

Museu més emblemàtic d’Andorra. Aquesta casa data del segle XVII, però la majoria de les 

estructures són de mitjans del segle XIX, moment de màxim esplendor econòmic de la família 

gràcies a la figura de don Guillem d’Areny-Plandolit. 

El mobiliari i parament resten fidels a la forma de viure de la família i a la seva condició social. 

La visita ens trasllada a l’Andorra dels segles XIX – XX i inclou una passejada lliure pels jardins del 

recinte.

12:00 Visita a la Farga Rossell a la Massana

La Farga Rossell s’aixecà entre els anys 1842 – 1846 i malgrat un curt període d’inactivitat, es 

mantingué oberta fins al 1876, Aquestes dates la converteixen en una de les últimes fargues actives 

d’Andorra i un exemple viu del patrimoni pre-industrial del país

Actualment la Farga, centre d’interpretació del ferro, explica a través d’un audiovisual, el procés de 

transformació del mineral de ferro en lingots i la seva comercialització posterior als mercats catalans.



DiumengeDiumenge 20.5.201220.5.2012

14:00 Dinar al Restaurant La Borda de l’Avi

17:00 Tornada a Barcelona

20:00 Arribada a la Plaça Francesc Macià (Barcelona)

ServeisServeis InclososInclosos
Hotel en règim de dormir i esmorzar

Desplaçaments en autocar d’acord amb el programa

Assegurança  

Entrades als museus i visites guiades 

Dinars corresponents als migdies

Horari de les activitats aprox. de 9 a 18:30h.

Dossier  

Serveis NO inclosos

Paquet Caldea Opcional i sopars

Dipòsits

Formalització de la reserva en una setmana 50 € * pax 

Abans del 04 de maig: Resta del pagament total

260,00 € Preu per persona (en habitació doble)

295,00 € Preu per persona (en habitació indiv.)
Preu de grup de 30 pax. Màxim

Per més informació i inscripcions telèfon: 93 780 37 87 i secretaria@amctaic.org


