
145 fotografies que constitueixen sens dubte la col·lecció més important 
d’aquest fotògraf que es conserva a Catalunya. Cadascuna d’aquestes imatges 
és un prodigi d’eficàcia comunicativa i per això moltes són com un cop de puny 
a l’estómac i ens remeten de manera contundent a una part de la nostra història 
que mai no hauríem d'oblidar, a fi de no repetir-la.
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Fotografies: Arxiu Municipal.

Gràcies a un acord de col·laboració entre 
l’Ajuntament i la Fundació Vila Casas, el 
Castell de Vila-seca és també un centre d’art 
contemporani, que acull exposicions 
temporals d’artistes catalans universals.
El Castell de Vila-seca és art i història: art 
contemporani dins d’un entorn històric.

El Castell de Vila-seca 
és un símbol de la vila, 
lligat a la seva història 
des del segle XII.

Reserva la teva entrada on-line 
www.castellvila-seca.cat

Visiteu-lo, conegueu les nissagues que 
hi van viure, i viatgeu en el temps.

Reserva de visites guiades 
(34) 977 376 300
info@castellvila-seca.cat
www.castellvila-seca.cat/visites

HORARIS
ESTIU   
1 de juny—30 de setembre 
Dilluns—divendres 17.00—21.00 h
Dissabte, diumenge i festius 
10.00—14.00 h
17.00—21.00 h
Tancat: matins de dilluns a 
divendres.

HIVERN  
1 d’octubre—31 de maig
Dijous 10.00—14.00 h
Dissabte 
10.00—14.00 h
16.00—20.00 h
Diumenge i festius 10.00—14.00 h
Tancat: dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres, tot el dia. Tardes de 
dijous i diumenge. 

PREUS

Castell de Vila-seca 
Carrer del Castell, 38 · 43480 Vila-seca
(34) 977 376 300 · info@castellvila-seca.cat · www.castellvila-seca.cat

A partir de l’1 de gener de 2021 
G - General 3 €
R - Reduït 1 €
Visitants>65 anys · Estudiants 
Professors · Carnet Jove · Pensionistes  
Aturats · Professionals del sector
Gratuïtat: menors de 18 anys.

Visites guiades amb reserva prèvia
Grups escolars 10 €/alumne
Grups o Famílies 10 €/persona 
4 €/persona amb preu reduït
Gratuïtat: infants menors de 4 anys.


