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La proposta ENGRANJA'T  A L'HORTA és

una visita guiada pels espais de Granja

Pifarré. Durant aquesta experiència es

duran a terme activitats destinades a

descobrir l'Horta de Lleida amb els 5

sentits i amb un estil molt vivencial. Podeu

reservar a:

www.granjapifarre.com

Si sou un grup o una família nombrosa que

voleu visitar-nos junts, podeu fer la consulta a:

info@granjapifarre.com
o al telèfon 648 023 962
Si teniu una idea ens la podeu explicar. Estem

oberts a dissenyar activitats personalitzades.

Som superactivitat del Club Super 3, els socis

joves fins a 14 anys tenen l'entrada gratuïta.

VISITES DE GRUPS 
I FAMÍLIES

L'Horta de Lleida és un espai agrari i

natural de primer ordre. Tenim

camins, séquies, animals, granges,

camps de cultiu, horts... Per tot

plegat és un terreny molt adequat

per aprendre de manera significativa

a partir de propostes molt

engrescadores per als alumnes.

Oferim activitats programades per a

alumnes d'infantil, primària i

secundària que es poden consultar

contactant a:

info@granjapifarre.com
o al telèfon 648 023 962

També ajudem a dissenyar projectes

interdisciplinaris a Instituts i escoles

que vulguin descobrir la

potencialitat de l'Horta de Lleida.

VISITES
ESCOLARS

" Som Horta, 

"La vida i la terra et retornaran

engranja't a l'horta

tel:648023962
tel:648023962


fem agrocultura"

allò que els has donat".

Quadra antiga museïtzada. 

Torre Farinetes (segle XIX).

Camí de la Séquia Major 

Galliner visitable.

Hort i hivernacle.

Aula oberta "lo corral"

Agromuseu del tractor.

Espai de vaques del món,

amb 11 espècies de bovins de

diferents zones d'Europa.

Granja Pifarré ofereix espais
agroculturals als visitants:

     (segle XII).

ELS NOSTRES
ESPAIS

La família Pifarré vivim i treballem

les terres de l'Horta lleidatana des

de fa 6 generacions. La proposta de

Granja Pifarré vol donar valor social
a la pagesia local conscienciant de

la importància dels productes de
proximitat.
En aquest sentit fomentem la visió
agrocultural de l'Horta perquè

creiem que es pot aprendre molt

sobre les tècniques agràries, la

història rural i sobre la

sostenibilitat que practiquem, amb

exemple, les empreses familiars

arrelades al territori.

ELS NOSTRES
VALORS
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