MASIA MOLÍ DE CAN BATLLE
CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DEL PATRIMONI
Carrer Molí, 2-4
08759 Vallirana
(Barcelona)
tel. 936832738
vlrn.cultura@vallirana.cat
Www.vallirana.cat
Horari de visites:

Visites exposicions
De dimarts a divendres de 16.30 a 21.30h
Dissabtes de 10 a 14h i de 16.30 a 21h
Diumenges de 10 a 14h
Diumenges tarda i festius tancat
Visites concertades per a grups
Visita guiada als molins fariners
Laborables, de dimarts a divendres a les 18h
Dissabtes i diumenges matí a les 11.30h
Dissabtes tarda a les 18h
Diumenges tarda i festius tancat
Visites concertades per a grups

La Masia Molí de Can Batlle és un equipament municipal
d’interès històric i cultural que es compon d’una masia del
s. XVII, on es poden visitar alguns dels seus elements originaris, com la cuina, la llar de foc, la pica, un cup de vi, la
quadra, l’era, la bassa i el pati.
També s’hi pot visitar, en la seva part museïtzada, dos molins fariners: un de rodet horitzontal del s. XV i un altre, del
S.XIX mogut per una gran roda de calaixos de més de 10 m
de diàmetre, única a la província de Barcelona i de les poques que queden en el territori català.

En el nostre centre oferim:
VISITES GUIADES adaptades a diferents públics,
sobretot a l’escolar. Educació infantil, primària i secundària.
Matèries de coneixement: àmbit cientificotècnic, àmbit
de l’alimentació, àrea historicocultural, llenguatge i
conceptes propis de la molineria.
ACTIVITATS EDUCATIVES relacionades amb els
molins fariners i amb l’ofici de Moliner (disposem de
dossiers pedagògics).
TALLERS:
Saps com es fa el pa? (Taller de pa)
L’aula al bosc (Taller de natura)
Taller de cerámica
“Aprenem a mirar un quadre”
Per concertar visites per a grups,
truqueu al 93 683 27 38 o envieu un correu a
vlrn.cultura@vallirana.cat

A través de la visita guiada, coneixerem quins són els elements principals dels molins fariners, com era l’ofici de moliner i quines eines feien servir.
I també la importància del pa així com el procés d’obtenció
del blat i la farina.

