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CAT - La  història de Torrelles de Foix ens remunta al 1067, l'any de referència escrita més antiga del castell de
Foix. Al voltant d'aquest s'originà el seu terme municipal. Amb el pas dels anys la propietat del castell de Foix va
passar per diverses famílies fins que acabà a mans dels Peguera els quals van gestionar el territori fins a l'últim
terç de segle XIX.  Una visita familiar que incorpora elements divertits i curiosos que fan amena la ruta pels seus
carrers. 

Diumenges de juliol i agost   
Domingos de julio y agosto  
Sundays, July and August  
Dimanches, Julliet et Août 

1a Visita · 1st Visit ·
1ère Visite    

15 Juliol 15 Julio 15
July 15 Julliet 

ESP - La  historia de Torrelles de Foix nos remonta al 1067, año de referencia escrita más antigua del castillo de
Foix. Alrededor de este se originó el municipio. Con el paso de los años la propiedad del castillo de Foix paso por
manos de varias familias hasta que llegó a manos de los Peguera que gestionaron el territorio hasta el último
tercio del siglo XIX. Una visita familiar que incorpora elementos divertidos y curiosos que hacen de la ruta por sus
calles.  

ANG - La  història de Torrelles de Foix ens remunta al 1067, l'any de referència escrita més antiga del castell de
Foix. Al voltant d'aquest s'originà el seu terme municipal. Amb el pas dels anys la propietat del castell de Foix va
passar per diverses famílies fins que acabà a mans dels Peguera els quals van gestionar el territori fins a l'últim
terç de segle XIX.  Una visita familiar que incorpora elements divertits i curiosos que fan amena la ruta pels seus
carrers. 

FRA - La  història de Torrelles de Foix ens remunta al 1067, l'any de referència escrita més antiga del castell de
Foix. Al voltant d'aquest s'originà el seu terme municipal. Amb el pas dels anys la propietat del castell de Foix va
passar per diverses famílies fins que acabà a mans dels Peguera els quals van gestionar el territori fins a l'últim
terç de segle XIX.  Una visita familiar que incorpora elements divertits i curiosos que fan amena la ruta pels seus
carrers. 

Gratuíta . Gratuita · Free · Gratuite 

Punt de trobada. Davant de l'església  
Punto de encuentro. Delante de la iglésia  
Meeting point. In front of the church 
Point de rencontre. Devant l'église 

RESERVA LA TEVA PLAÇA A 
RESERVA TU PLAZA EN 
BOOK YOUR VISIT AT 
RÉSERVEZ VOTRE VISITE À
o a www.torrellesdefoix.cat 

o el día de la visita en el punto de encuentro 
or the day of the visit at the meeting point  
où le jour de la visita au point de rencontre

o el dia de la sortida al punt de trobada

11h
1 hora · hour · heure

AQUÍ 
HERE 

ICI

http://www.torrellesdefoix.cat/
https://goo.gl/forms/u2VJo6eokwj5Ijd82

