
POL VIATGES,S.L  

   perecosta@polviatges.com 

AULA d’ EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

per a la GENT GRAN de BADALONA 
 

 CONCEPTE:   VIATGE a les TERRES de PONENT 

 

 DATES:  DIMECRES 9, DIJOUS 10 i DIVENDRES 11 de MARÇ del 2022 

 

 Allotjament durant aquests dies:  

HOTEL CIUTAT de LLEIDA 4* 

C/ Unió, 8 - 25002  LLEIDA – El Segrià –  

Tel. +34 973 28 39 10  -  recepcio.lleida@aahotels.com 

 

 DIMECRES  · 9 · BADALONA – BELLPUIG d’URGELL – MOLLERUSSA  

 

 Matí: sortida a les vuit (08.00h) - davant del MUSEU de BADALONA. 

 Parada per esmorzar:  a càrrec de cadascú, en una àrea de servei. 

 Seguidament arribarem a la vila de BELLPUIG d’URGEL, on visitarem 

l’església parroquial de Sant Nicolau on, en una de les  capelles laterals, es troba 

el preciós mausoleu de Ramon Folc de Cardona-Anglesola, realitzat per 

Giovanni-Merliano da Nola a Itàlia, una de les millors obres renaixentistes 

existents a Catalunya. Tot seguit: anirem fins el Convent de Sant Bartomeu, un 

edifici de planta rectangular organitzat a l’entorn de dos claustres centrals que fou 

ocupat durant molt de temps, entre d’altres entitats, per l’ordre dels franciscans.  

 Dinar: al restaurant “La Bota de l’Avi” de Mollerussa. 

 Tarda: visita a l'ESPAI CULTURAL dels CANALS d'URGELL, un centre 

d'interpretació on s'explica d'una manera amena i didàctica com s'ha transformat el 

territori gràcies a la construcció dels canals d'Urgell. Tot un viatge en el temps que 

ens traslladarà 150 anys enrere i comprendrem com va ser l'abans, el durant i el 

després de la construcció dels canals i com els nostres avantpassats van viure tot 

aquest procés de canvi 

 Sopar i dormir: al restaurant de l’Hotel CIUTAT de LLEIDA. 

 

 DIJOUS   · 10 ·   FLORACIÓ d’AITONA – MUSEU de MEQUINENSA   

 

 Matí:  anada fins a la població d’AITONA,  situada a la ribera baixa del Segre, 

entre les terrasses fluvials quaternàries del marge esquerre, els turons de la Serra 

Grossa de la dreta  i  l'altiplà que separa les aigües del rius Segre i Cinca, el que 

anomenen la Llitera. Allí començarem la ruta acompanyats per un entès en el 

procés de floració que ens introduirà pels camps privats de presseguers en flor, 

per tal de descobrir els colors rosats, tot un espectacle natural que ens ofereix 

aquest entorn del Baix Segre, durant l’època de floració de l’arbre de la fruita dolça.  

 Dinar: al restaurant LA FONT, situat al centre històric de la localitat de 

SERÒS.  

 Tarda:  anada  fins a la població de MEQUINENSA, on  farem la visita al 

MUSEU d’HISTÒRIA de MEQUINENSA, que constarà de dues parts: una 

dedicada al món de la mineria, amb un recorregut per l’interior d’una antiga mina, 

on podrem contemplar la dura vida dels miners, les seves condicions de treball i els 

diferents mètodes d'extracció de carbó utilitzats durant els últims 150 anys i tot 

seguit passarem a l’antic edifici del Grup Escolar María Quintana, construït el 
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1927 i que va albergar les escoles de l'antiga població. Allí trobarem diferents espais 

que ens narren la història, la flora i la fauna i un apartat especial que recorre les 

facetes de l’escriptor mequinensà JESÚS MONCADA, el més universal: des de 

les edicions dels seus llibres a les seves obres pictòriques, passant per les més de 

vint traduccions de la famosa novel·la Camí de Sirga i la seva col·lecció de 

fotografies del poble. 

 Sopar i dormir: al restaurant de l’Hotel CIUTAT de LLEIDA. 

 

 DIVENDRES   · 11 ·   Estany d’IVARS i VILA-SANA – CASTELL del REMEI  

 

 Matí:    sortida amb destinació a l’ESTANY d’IVARS  i  VILA-SANA, una 

llacuna natural que antigament era coneguda com el Clot del Dimoni i que fou 

dessecada als anys cinquanta i que fa uns anys s’ha tornat a  recuperar totalment i 

convertit en l’estany més gran del país i en un espai natural protegit, amb una gran 

biodiversitat i uns paisatges únics.  

 Seguidament: visitarem el CELLER del CASTELL del REMEI, ubicat en un 

paratge envoltat de vinyes, arbredes, un petit estany i el Santuari de la Verge del 

Remei, decorat amb pintures del mestre Obiols. Allí farem un recorregut pels 

exteriors de les antigues instal·lacions de recepció de raïm i expedició de producte, 

sala de vinificació, sala de tast i les naus on es mostren exposicions temporals.  

 Dinar: al restaurant “CASTELL del REMEI”, ubicat en el mateix recinte.   

 Tarda:  després de dinar retorn a BADALONA. 

_________________________________________________________________ 

o PREUS: (per persona en habitació doble) + ( Suplement individual: 75 € ) 

o Preu calculat entre 20/25 persones:       445 € + 30 no socis 

o Preu calculat entre 26/30 persones:  410 € + 30 no socis 

o Preu calculat entre 31/35 persones:  389 € + 30 no socis 

o Preu calculat entre 36/40persones:  375 € + 30 no socis 

 1r.  Pagament inscripció: fins el DIMARTS  8 de FEBRER  

o SOCIS:   = 210 €/pers.  

o NO SOCIS (+30€)  = 240 €/pers. 

 2n.  Pagament  fins el DIJOUS 24 de FEBRER  

 Aquest 2n pagament final, anirà en funció del nombre de persones inscrites 

i s’anunciarà amb temps. 

 També s’hi haurà d’incloure el suplement individual (75€), en el cas 

d’aquelles persones que no comparteixen habitació. 

 

 Núm. Compte: CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 - 2100·3017·0822·0064·1565 

 

 El preu inclourà:  

 Autocar Cia. PLENACOSTA, S.A. 

 Allotjament, esmorzar dijous/divendres i sopars a l’Hotel CIUTAT de LLEIDA 4* 

 El vi, refrescos, aigua, cafè o infusions per dinar i sopar. 

 Dietes dinar fora de l’HOTEL (del dimecres, dijous i divendres). 

 Guies especialitzats, en totes les visites programades, durant la ruta. 

 Entrades a museus, espais naturals i recintes històrics de pagament del programa. 

 Persona  acompanyant de Pol Viatges, des de BADALONA. 

 Assegurança d’assistència i cancel·lació justificada sanitàriament. 

 El preu no inclou:      qualsevol cosa no especificada. 



POL VIATGES,S.L Barcelona. TEL: 93 241 41 42  perecosta@polviatges.com  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ AL VIATGE ÉS IMPRESCINDIBLE:   
 

1) Fer un primer pagament de  210 € per persona  al nº de compte de POL 
VIATGES,S.L.  

 

- CAIXABANK  : ES34 – 2100 – 3017 – 0822 – 0064 – 1565  
- Indiqueu a la  transferència:  AULA AITONA i nom dels viatgers.  

 
 

2) Entregar una còpia del DNI VIGENT (ambos cares)  i aquest full complimentat i signat + 
una copia del CERTIFICAT DIGITAL COVID.  
 

 AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA  

Viatge a lesTERRES de PONENT 

9-11 MARÇ 2021 

 
 

NOM I COGNOMS:   
 
DNI:                                                                                 DATA CADUCITAT DNI:                                                                     
 
DATA NAIXEMENT:                                                    NACIONALITAT:  

ADREÇA: 

POBLACIÓ I CODI POSTAL: 

Nº TELÈFON:   

Nº MÒBIL i E-MAIL:  

TIPUS D’HABITACIÓ:              DOBLE                     INDIVIDUAL                 TRIPLE  

SI COMPARTEIX HABITACIÓ, AMB QUI HO FA?:  
 
 
TÉ AL·LÈRGIA A ALGÚN ALIMENT?                NO                 SI, soc al·lèrgic a:    
 
 
PRECISA D’ALGÚN  RÈGIM ESPECIAL PELS ÀPATS? 
 

  

  

 

AUTORITZO A AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA  
A SIGNAR EL CONTRACTE DE VIATGE COMBINAT EN EL MEU NOM I 
EM COMPROMETO A ASSUMIR EL CONTINGUT DE LES CONDICIONS  
GENERALS I PARTICULARS DEL VIATGE QUE M’HAN ESTAT 
ENTREGADES EN EL DOSSIER COMPLET INFORMATIU. 
 

 
 
Data i signatura : .......................................................................................................  
 

 

HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA: dies feiners de 9:00 a 16:00 h 
 

 

 

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de 
reserva, hauran de posar en coneixement de POL VIATGES aquesta situació, a 
fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les 
seves característiques. O fins i tot de l'adaptabilitat de POL VIATGES a la 
circumstància particular del/a viatger/a. S’entén com a persona amb mobilitat 
reduida, “tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es 
trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, 
permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol 
altra causa de discapacitat, o per l'edat, i que dita situació requereixi una 
atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició dels altres participants en el viatge”.  
 
 
 

MARQUI LA CASELLA QUE CORRESPONGUI.  
 

     No, no tinc mobilitat reduïda.   

   Si, tinc mobilitat reduïda i manifesto que ha estat informat/da que 
no se’m pot garantir que els hotels, mitjans de transport i altres serveis 
inclosos en el viatge estiguin adaptats per a persones de mobilitat 

reduïda, quedant exonerada POL VIATGES,S.L 

de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'un incompliment o 
compliment defectuós en la prestació de serveis inclosos en el viatge i 
que tingui com a origen aquesta causa. 
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