
“Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d’anys. 
Els fòssils d’Alcover-Mont-ral” és el títol de l’exposició 
que es visita al museu per conèixer les restes fòssils 
d’exemplars marins perfectament conservats, anteriors 
a l’aparició dels grans dinosaures del Juràssic.

L’exposició va introduïda per un audiovisual que 
recrea aquell entorn marí avui dia desaparegut. La 
visita escolar i en família es complementa amb tallers 
pedagògics i activitats diverses sota el títol “La vida a 
la Terra ha estat sempre igual?”

Un cop finalitza la visita al museu, es pot realitzar 
l’itinerari “Una passejada en el temps”, per descobrir 
el passat medieval de la vila i, molt especialment, 
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Horari: de dimarts a 
divendres, de 10 a 14 h; 

dissabtes, d’11 a 14 h i de 
18 a 20 h; diumenges i 

festius,d’11 a 14 h. Tancat 
al públic els dies 1 i 6 de 

gener, divendres Sant, 
24 de juny, 25 i 26 de 

desembre.

El museu ofereix la 
possibilitat d’organitzar 

visites guiades per a grups 
de més de quinze persones, 
prèvia concertació, tant a les 
exposicions del museu com 
a l’itinerari urbà. Per realitzar 

els tallers pedagògics i la 
visita en família també cal 

fer reserva prèvia.
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el Renaixement, l’època daurada dels alcoverencs. 
Edificacions civils i religioses expliquen, com un 
llibre obert, altres formes de viure i concebre l’art 
i l’arquitectura. La visita es pot fer tant de manera 
autoguiada com amb guia.

En acabar la passejada pel nucli antic d’Alcover, 
la vila, envoltada de naturalesa i d’un paisatge 
privilegiat, convida a endinsar-nos a la vall del riu 
Glorieta i gaudir de la biodiversitat de l’entorn. 
Una vall que embolcalla també tota una riquesa 
patrimonial de gran interès, com l’ermita del Remei, 
d’estil barroc, o les restes dels molins paperers, vestigis 
d’una important activitat econòmica en el nostre 
passat.
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