ANEM D'EXCURSIÓ PER
DESCOBRIR LA HISTÒRIA
DE LA GUERRA CIVIL?

COOLTUR TURISME CULTURAL
COOLTUR Turisme Cultural és una empresa que ofereix un
ampli ventall de rutes turístiques basades en la història i el
patrimoni de Catalunya. Totes les rutes han estat creades
per nosaltres.
Som arqueòlegs i historiadors amb una llarga experiència en
l'estudi de la història i el patrimoni. Ens apassiona la cultura i
volem compartir el nostre coneixement amb tothom! És per
aquest motiu que creem i guiem les nostres pròpies rutes.

APRENEM LA HISTÒRIA DE
LA GUERRA CIVIL D'UNA
FORMA DIFERENT?
Volem ser un complement a les explicacions apreses a
classe. A més a més, creiem en la gran importància de donar
a conèixer la nostra història i el nostre patrimoni a les
generacions més joves, ja que amb el coneixement hi haurà
una major conscienciació de la importància de conservació.
Per aquest motiu, us proposem unes excursions sobre la
Guerra Civil, per poder ampliar el coneixement sobre aquest
conflicte bèl·lic.

LES NOSTRES
EXCURSIONS SÓN
DIFERENTS PERQUÈ:
Interactuem amb els estudiants
Expliquem la història a través dels edificis
Usem material suplementari per a les nostres explicacions
Podem respondre les diferents preguntes que puguin anar
sorgint
Podem adaptar la ruta a les necessitats de cada grup
Us podem oferir dossiers suplementaris per als estudiants
Podem fer les explicacions en català o castellà

LES EXCURSIONS QUE US OFERIM SÓN:
LA GUERRA CIVIL A VIC
Ruta urbana pel centre de la ciutat de Vic per
descobrir com va ser la vida, i quines
transformacions va patir la ciutat, durant la
Guerra Civil.
Durant el recorregut tractarem l'organització de
Vic (pel comitè i per l'ajuntament), la persecució
religiosa, la indústria de Guerra i l'ocupació de la
ciutat per les tropes Franquistes.
Aquesta ruta que té una distància d'uns 2 km i
una durada aproximada de 2.30 Hores.

LA GUERRA CIVIL A PRATS DE
LLUÇANÈS
Ruta urbana i extraubana per Prats de Lluçanès per
descobrir com va ser la vida, i quines transformacions
va patir aquest poble, durant la Guerra Civil.
Durant el recorregut tractarem l'organització
de Prats (pel comitè i per l'ajuntament), la persecució
religiosa, la indústria de Guerra i l'ocupació de la
ciutat per les tropes Franquistes (on veurem algunes
de les trinxeres que encara es conserven).
Aquesta ruta que té una distància d'uns 4.3 km i una
durada aproximada de 3.30 Hores.

LA GUERRA CIVIL A RIPOLL
Ruta urbana per Ripoll per descobrir com va ser la
vida, i quines transformacions va patir aquest
municipi durant la Guerra Civil.
Durant el recorregut tractarem l'organització
de Ripoll (pel comitè i per l'ajuntament), la persecució
religiosa, la indústria de Guerra i l'ocupació de la
ciutat per les tropes Franquistes .
Aquesta ruta que té una distància d'uns 3 km i una
durada aproximada de 3.30 Hores.

El màxim per cada grup, és el grup classe, ja que
d'aquesta manera podrem aprofundir més en les
explicacions

LA GUERRA CIVIL A LES
PRESES
Ruta urbana i extra-urbana per Les Preses per
descobrir com va ser la vida, i quines transformacions
va patir aquest municipi durant la Guerra Civil.
Durant el recorregut tractarem l'organització de Les
Preses (pel comitè i per l'ajuntament), la persecució
religiosa, el pes de l'exèrcit republicà i l'ocupació de la
ciutat per les tropes Franquistes .
Aquesta ruta que té una distància d'uns 5 km i una
durada aproximada de 2.30 Hores.

A MÉS A MÉS

A part, dins de la nostra pàgina web (https://www.cooltur.org/) també hi
podeu trobar moltes altres rutes que tracten diferents temàtiques, com la
bruixeria, les llegendes, les guerres carlines, etc.
Podem adaptar qualsevol de les nostres rutes a les vostres necessitats
i, així, millorar tant la vostra experiència, com el coneixement dels
vostres alumnes, essent un complement a les explicacions donades a
classe!

POSEU-VOS EN
CONTACTE AMB
NOSALTRES PER
SABER ELS NOSTRES
PREUS!

POSA'T EN CONTACTE AMB
NOSALTRES:
Web: www.cooltur.org
Email: info@cooltur.org
Tel:
618 97 22 83 (Jordi)

El màxim per cada grup, és el grup classe, ja que
d'aquesta manera podrem aprofundir més en les
explicacions

