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El Centre d’Interpretació de l’Or del
Segre (Balaguer - La Noguera ) és un
equipament únic a Catalunya
dedicat a la recerca i difusió de la
història de l’explotacio de l’or al riu
Segre.
Ubicat a l’edifici annex al Molí de
l’Esquerrà, la visita comença per
l’espai expositiu amb un recorregut
per la història de la recerca de l’or al
riu Segre, documentada ja des
d’època romana a la Cerdanya i
amb moments d’especial activitat en
època andalusina i posteriorment als
segles XVI i XVII, quan es començà a
utilitzar el mercuri per poder extreure
l’or de l’arena.
D’aquí s’accedix a la sala dels tallers,
un espai adreçat a l’alumnat de les
diferents etapes educatives.
Aquí es pot observar, manipular i
experimentar amb diferents minerals,
aprendre la tècnica de la recerca
artesanal de l’or, descobrir les
aventures de la Palleta d’Or i
conèixer els habitants de la “bultra”.
Una visita diferent, emocionant i
irrepetible, que porta a reviure el
passat aurífer de Balaguer.

ACTIVITATS I VISITES
Des d’Educació Infantil fins a Batxillerat el Centre d’Interpretació de l’Or
del Segre ofereix visites i tallers que, utilitzant l’or com a fil conductor,
expliquen els usos i propietats de diferents minerals i metalls així com el
medi social, natural i cultural que envolta la recerca d’or al Segre.
Les visites i tallers tenen com a objectiu complementar d’una forma
lúdica, participativa i sobretot didàctica els coneixements adquirits al
centre escolar.

L’AVENTURA DE LA PALLETA D’OR
( Educació Infantil, CI Primària )
La palleta d’or vol sortir de la
muntanya, el lloc on viu, i viatjar riu
avall fins arribar al mar. Durant el seu
viatge trobarà personatges que
habiten al riu Segre i que l’ajudaran en
aquesta emocionant aventura.
Durada: 20 minuts. Nombre d’alumnes per grup: 25. Preu: 1,50 €

LES PEDRES SECRETES DEL SEGRE
( Educació Infantil i Primària )
Quina forma tenen les pedres del riu?
Són totes del mateix color ? Per a què
les podem utilitzar? Que passa si les
rasquem amb un fregall o si hi passem
un imant per sobre? Tot i això i molt
més ho descobrireu amb les pedres
que s’amaguen al riu Segre.
Durada: 45 minuts. Nombre d’alumnes per grup: 25. Preu: 1,50 €

DESCOBRIM EL RIU I LA BULTRA
(Educació Infantil, CI i CM Primària)
Quins animals, peixos i ocells viuen al
riu Segre? Els tenim vivint aquí tot l’any
o n’hi ha que només hi són de pas? Tot
això i molt més ho descobrireu en un
recorregut per un riu molt especial.

Durada: 30 minuts. Nombre d’alumnes per grup: 25. Preu: 1,50 €

A LA RECERCA DE L’OR
DEL SEGRE
(Primària , Secundària i Batxillerat)
Descobreix on es troba aquest preuat
metall i com el riu el transporta des dels
Pirineus. Aprèn la tècnica per separar-lo
de l’arena amb l’ajuda de l’àbac i
emporta’t totes les palletes d’or que trobis.
Durada: 45 minuts. Nombre màxim d’alumnes per grup: 25. Preu: 1,50 €

BALAGUER, LA CIUTAT DAURADA
(Primària , Secundària i Batxillerat)
Combineu la visita i el taller de recerca
d’or al Centre d’Interpretacio de l’Or
del Segre amb un recorregut pel nucli
històric, les muralles medievals i el
Museu de la Noguera.
Durada: 2,5 hores . Nombre màxim d’alumnes per grup: 25. Preu: 3 €

Ens podeu trobar a:
Av. Comte Jaume d’Urgell, 12
25600 Balaguer ( Lleida )
Visites concertades i fora d’horari d’obertura:
973 448 668
Més informació:
www.museucn.com
ordelsegre@balaguer.cat

Horari:
De dimarts a divendres de 10 a 14 h
Dissabtes , diumenges i festius d’11 a 14 h
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