ACTIVITATS A FER A PROP DE:

MUSEUS
MUSEU DEL TORRÓ I LA XOCOLATA
Torrons Vicens des del 1775
Crta de Tàrrega 1
25310 AGRAMUNT, l’Urgell, Lleida
INFORMACIÓ i RESERVES:
www.vicens.com
973 39 06 07 – 973 39 21 51
ESPAI GUINOVART
Plaça del Mercat, s/n
25310 AGRAMUNT, l’Urgell, Lleida
INFORMACIÓ i RESERVES:
Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat
PARC ASTRONÒMIC MONTSEC
Camí del Coll d’Ares, s/n
25691 Àger (Lleida)
INFORMACIÓ i RESERVES:
Tel. 973 053 022 / 973 455 246
info@parcastronomic.cat
https://www.parcastronomic.cat/visita-nocturna
https://www.parcastronomic.cat/visita-diurna-familiar
https://www.parcastronomic.cat/visita-nocturna-familiar
MUSEU MARC MÀRQUEZ
Carrer Major, 115.
25200 Cervera
INFORMACIÓ i RESERVES:
Tel. 973 53 39 17
MUSEU DE GUISSONA, IESSO CIUTAT ROMANA
Carrer del Tint, 2
25210 Guissona, Lleida
INFORMACIÓ i RESERVES:
Tel. 973 55 14 14

MUSEUS
MUSEU TREPAT
Museu de la mecanització agrària
INFORMACIÓ i RESERVES:
www.museutrepat.cat
informacio@museutrepat.cat

CASTELLS
CASTELL DE CONCABELLA
El centre d’interpretació més gran de la Segarra,
Castells del Sió, Secans de Lleida i
Espai Pedrolo, fons documental.
INFORMACIÓ i RESERVES:
www.castelldeconcabella.cat
13)
RUTA DELS CASTELLS DE LLEIDA
(visites guiades)
a.Castell de Montsonís (teatralitzada)
b. Castell de Montclar – Escape Castle Adventure
c. Castell de les Sitges
d. Castell de Vicfred
INFORMACIÓ i RESERVES:
973 40 02 65 - 639 32 01 17
www.castellsdelleida.com
info@castellsdelleida.com
CASTELL DE CIUTADILLA
Viatja a la Vall del Corb medieval i descobreix les
batalles que es lliuraven en aquest territori.
El Castell de Ciutadilla es pot visitar tots els diumenges
de l’any amb visita guiada, excepte per la
Festa Major i pel Medeval.
INFORMACIÓ i RESERVES:
Cal reservar prèviament al telèfon: 973 303 010.

CASTELLS
CASTELL DE VERDÚ
El Castell de Verdú és un dels edificis més emblemàtics de la vila i va ser al seu voltant on es van començar a aixecar els carrers i places que ara formen
el poble de Verdú. És un edifici declarat bé cultural
d’interès nacional.
INFORMACIÓ i RESERVES:
Plaça Bisbe Comelles 11A
25340 Verdú, Lleida
973 34 72 16

VISITES
CERVERA
Visita guiada a l’església de Santa Maria
Itinerari d’1 hora on visitarem l’exterior i l’interior de
Santa Maria, temple de dimensions catedralícies,
construït entre el segle XII i XV
Hora: 11.00h
Punt de trobada: Plaça Major
Preu: 3€ persona (menors de 8 anys gratuït)
Visita guiada a la Universitat
Itinerari d’1 hora on visitarem l’exterior i l’interior de la
Universitat, l’edifici més emblemàtic de la ciutat
Hora: 12.30h
Punt de trobada: Porta Universitat
Preu: 3€ persona (menors de 8 anys gratuït)
Visita ambdós monuments i recorregut pel
casc antic
Hora:11.00h
Punt de trobada: Porta de la Universitat
Preu: 5€ persona (menors de 8 anys gratuït)
INFORMACIÓ I RESERVES:
Turisme Cervera
Av. Francesc Macià 78 de Cervera
e-mail: turisme@cerverapaeria.cat
Telèfon: 973 53 44 42
www.turismecervera.cat

VISITES
ESTANY D’IVARS i VILA –SANA
L’estany d’Ivars i Vila-sana és un estany situat entre
els termes municipals d’Ivars d’Urgell i de Vila-sana,
a la comarca del Pla d’Urgell.
Es tracta de l’estany amb major superfície de
Catalunya.
INFORMACIÓ:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/
estany-divars-i-vila-sana-6350425
GARGAR FESTIVAL DE MURALS I ART RURAL
Penelles
INFORMACIÓ:
ajuntament@penelles.cat
Tel. 973 610 246
PILAR D’ALMENARA
El Pilar d’Almenara és una muntanya de 459 metres
situada al capdamunt de la serra d’Almenara,
al poble d’Almenara Alta, pertanyent al municipi
d’Agramunt, comarca de l’Urgell.
Al cim, s’hi pot trobar una torre cristiana anomenada
també Pilar d’Almenara i un vèrtex geodèsic.
Espai Natural Protegit de Bellmunt-Almenara
INFORMACIÓ:
Entrada Gratuita / Obert tot l’any
TREN DELS LLACS
El temps s’atura al Tren dels Llacs. Les locomotores
dièsel 10817 i 10820, arrossegant 4 vagons d’època,
ens retornaran la nostàlgia, les sensacions i les
perspectives de temps llunyans, mentre gaudim d’un
trajecte inoblidable a través d’uns paisatges esplèndids
INFORMACIÓ:
www.trendelsllacs.cat/
Tel. La Pobla de Segur 973 68 02 57

ESCAPE ROOM
LA CASA DEL CANIBALl - Sant Guim de Freixenet
Durant anys, Lázaro Expósito, conegut com “el carnisser de Sant
Guim” va assassinar i devorar a casa a més de 60 persones.
El 2007, una de les seves víctimes aconsegueix escapar, però quan
la policia arriba a la casa,
El Caníbal ja ha desaparegut sense deixar rastre. Des de llavors, la
seva casa ha estat tancada.
Tot i això, els veïns asseguren que a la finca passen coses extranyes.
Gemecs, laments, llums …
Alguns creuen que els esperits de les víctimes segueixen atrapats a
la casa.
Ara, Germán Expósito, l’únic parent viu del Caníbal, ha heretat la propietat i obre les portes per als que la vulguin visitar. Què passa amb el
Caníbal? Què passa realment a la casa?
INFORMACIÓ:
25270 Sant Guim de Freixenet, Lleida
Tel.: 696 04 61 12
LA MAMBA NEGRA - Tàrrega
Hi ha una vella llegenda transmesa de generació en generació, des
que el món és món, que parla de quatre déus, una illa i una font màgica. Es diu que aquests déus són el Déu del Foc, el Déu de la Terra, el
Déu de l’Aire i el Déu de l’Aigua. Junts van decidir crear l’illa Tortuga i
construir-hi una font capaç de fer brollar una aigua màgica. Per protegir la font, el Déu de l’Aigua va donar el poder de l’escriptura a una
vella tortuga i, aquesta, com a agraïment, el va honrar. Molta gent ha
volgut trobar l’illa ja que es diu que aquell o aquella que amb valor i
força de voluntat aconsegueix trobar la font i beure de la seva aigua,
aconseguirà la vida eterna. Però no tot és fabulós. L’illa està protegida
per una maledicció que diu que tota persona que s’hi trobi just a mitja
nit, morirà i la seva ànima hi quedarà atrapada per sempre més
INFORMACIÓ:
/www.tarregaroomescape.com
Tel.: 622 16 41 84

ESCAPE ROOM
THE KINGDOM– Mollerussa
Os ha tocado vivir en una tierra dominada por un despiadado y cruel
Rey. Un tirano que gobierna su reino con mano de hierro y una poderosa espada.
Vosotros lleváis tiempo conspirando contra él en la sombra, pero ya
ha sido alertado y ha puesto precio a vuestras cabezas. Queréis una
vida mejor para el pueblo hambriento y habéis escuchado que una
misteriosa bruja gitana conoce el secreto para derrotar al tirano y
sacarlo de su trono. The Kingdom es un emocionante Room Escape
para todos los públicos que mezcla aventura y fantasía.
INFORMACIÓ:
Av. de la Pau, 8, 25230 Mollerussa, Lleida
Tel.: 634 43 65 61

LA MAMBA NEGRA - Tàrrega
Hi ha una vella llegenda transmesa de generació en generació, des
que el món és món, que parla de quatre déus, una illa i una font màgica. Es diu que aquests déus són el Déu del Foc, el Déu de la Terra, el
Déu de l’Aire i el Déu de l’Aigua. Junts van decidir crear l’illa Tortuga i
construir-hi una font capaç de fer brollar una aigua màgica. Per protegir la font, el Déu de l’Aigua va donar el poder de l’escriptura a una
vella tortuga i, aquesta, com a agraïment, el va honrar. Molta gent ha
volgut trobar l’illa ja que es diu que aquell o aquella que amb valor i
força de voluntat aconsegueix trobar la font i beure de la seva aigua,
aconseguirà la vida eterna. Però no tot és fabulós. L’illa està protegida
per una maledicció que diu que tota persona que s’hi trobi just a mitja
nit, morirà i la seva ànima hi quedarà atrapada per sempre més
INFORMACIÓ:
/www.tarregaroomescape.com
Tel.: 622 16 41 84

AVENTURA /
ESPORTS
KAYAKING o SENDERISME AL CONGOST DE MONT-REBEI
El congost de Mont-rebei és un paratge que forma part de la Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana-Mont Rebei. Es troba
localitzat al límit entre l’Aragó i Catalunya. A l’oest, es troba la Baixa
Ribagorça i a l’est el Pallars Jussà i la Noguera.
INFORMACIÓ:
info@cerveraaventura.com
Tel.: 660 844 625 / 608 29 20 44
EXCURSIONS EN VAIXELL A MONT-REBEI
A Montsec Activa disposem de diversos vaixells per tal de realitzar un
conjunt d’activitats, ja sigui únicament amb vaixell, o combinant-ho
amb kayak i a peu. Podeu realitzar excursions amb vaixell a Mont-rebei, entre d’altres.
INFORMACIÓ:
info@montsecactiva.com
Tel.: 636 56 12 04
CERVERA AVENTURA
BTT, Descens de barrancs, Paintball, Senderisme, Vies Ferrates,
Barrancs secs.
INFORMACIÓ:
info@cerveraaventura.com
Tel.: 660 844 625
VOLS EN PARAPENT A ÀGER
De la mà d’instructors amb més de 25 anys d’experiència en la formació
d’alumnes i en una de les millors zones de l’món per al vol en parapent,
amb un ambient agradable, aprendràs a volar a l’igual que les aus.
Vols guiats. Curs de progressió
Excepcional per a la pràctica de l’vol
INFORMACIÓ:
Tel.: 608 32 58 30

AVENTURA /
ESPORTS
GLOBUS KON- TIKI
Aeròdrom Igualada-Òdena
INFORMACIÓ:
Tel.: 935 15 60 60
PITCH & PUTT
El complex esportiu de la Fundació bonÀrea està situat a la localitat de Massoteres (Lleida), al km 3 de la carretera de Guissona a
Solsona. Es tracta d’un camp de pitch & putt de 18 forats, camp de
pràctiques i putting green, inaugurat l’any 2006, i dues pistes de pàdel
estrenades l’any 2009

MERCAT
SETMANAL
Tàrrega - Dilluns
Solsona - Dimarts
Agramunt - Dimecres
Guissona - Dijous
Cervera - Divendres
Balaguer - Dissabte
Artesa de Segre - Diumenge

PER A
COMPRAR
TORRONS
Torrons Vicens
Torrons Roig
Torrons Fèlix
Torrons Virginias
Xocolates Jolonch

ON ANAR A
COMPRAR?
GUISSONA
BonÀrea – Obert de 10-22h
cada dia de la setmana
Centre de la Vila – tot tipus de petit comerç
AGRAMUNT
Tot tipus de supermercats
Forn Camats
Forn Esmatges
Centre de la Vila – tot tipus de petit comerç
TÀRREGA
Àmplia zona comercial
Centre de la Vila – tot tipus de petit i gran comerç

ON ANAR A
MENJAR?
AGRAMUNT
Restaurant Blanc i Negre
Restaurant Atípic
Cafeteria Restaurant Frankfurt del Sió
Restaurant Crich
La Repesca

ON ANAR A
MENJAR?
TÀRREGA
Restaurant Art-Tapa
El celler de l’artista
La cava
Tastimo tant
Tagliatella
Tastapans
Níam Restaurant
Nostalgic’s
PONTS
L’apagallums
Lo Ponts
7 de gel
CERVERA
La Cosa Nostra
L’ Antic Forn de Cervera
Nobadis
La Marinada
Braseria Cal Guim
VILAGRASSA
Hostal del Carme

ON ANAR A
COMPRAR?
GUISSONA
BonÀrea – Obert de 10-22h
cada dia de la setmana
Centre de la Vila – tot tipus de petit comerç
AGRAMUNT
Tot tipus de supermercats
Forn Camats
Forn Esmatges
Centre de la Vila – tot tipus de petit comerç
TÀRREGA
Àmplia zona comercial
Centre de la Vila – tot tipus de petit i gran comerç

RUTES BTT
RUTA DE LA PLETA I ELS CASTELLS DEL SIÓ
Durada de la ruta 2h pedalant i una hora mirant i xafardejant. Avui hem començat la ruta
a l’Ossó de Sió per seguir la ruta de la Pleta i veure 3 castells prou significatius, com són
els castells de les Pallargues, Florejacs i el de les Sitges, i també alguna ermita. Sortim
d’Ossó cap a les Pallargues, castell que com els altres dos són visitables. Seguim amunt,
travessem el canal Segarra-garrigues i després d’una estoneta arribem a la Pleta, ón hi
tancaven el bestiar. Edificació feta amb arcs força interessant. Continuem cap a Florejacs,
ón paga la pena passejar-se pels carrers interiors, molt arreglats i bonics. Castell, església, carrers, places i portals. Tot menut però molt cuidat e interessant. Ara seguim camí
cap al castell de les Sitges, ón hi ha una petita ermita. Continuem tirant amunt fins trobar
un altra ermita, aquesta més cuidada i arreglada. Ara ja tirem cap avall, baixada molt rodadora però que hi ha molta graveta solta. Pròxima parada masia Vilalta, ón hi ha una petita
col•lecció d’eines de la sembra i tot el que te ha veure amb el cereal, curiós e interessant.
Continuem la baixada, travessem de tornada el canal segarra-garrigues una altra vegada
i cap a l’Ossó de Sió, on acabem la ruta. Aquesta és la segona sortida que faig pels castells del Sió. Ambdós rutes hem vist uns quants castells, no tots però si alguns. Apa Salut i
Pedals.
INFORMACIÓ:
https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/ruta-de-la-pleta-i-els-castells-del-sio-26341759

RUTES BTT
OSSÓ - BELLVER - MONT-ROIG - PELAGALLS - SISTERÓ - LES PALLARGUES TOSSAL DE SANT ERMENGOL - MASIA DEL TORRES – OSSÓ
La ruta comença a la plaça Major d’Ossó de Sió. Des d’allà eixim en direcció sud. Passem
per davant de l’ajuntament i per la banda de darrere de l’església i ens incorporem, cap a
l’esquerra, al camí Gran.
En deixar enrere els darrers habitatges del poble, girem cap a la dreta per a agafar la carretera d’Ossó. Tanmateix, no tardem en abandonar-la ja que, a la primera oportunitat que
tenim, tirem cap a l’esquerra pel camí d’Ossó a Bellver.
Amb aquesta via, comencem a guanyar altura a poc a poc en direcció a les Serres. Mentrestant, a mà esquerra, se’ns obre un paisatge preciós enclotat, socalt per les aigües del
riu Sió.
Quan l’ascensió arriba al seu punt culminant, ens apareix la granja del Gilabert, la qual
travessem pel bell mig. En deixar-la enrere, albirem ja el poble de Bellver. Ara, a mà dreta,
se’ns revela una panoràmica dels plans de Sió.
A partir d’ací, iniciem una baixada cap al peu del tossal on s’emplaça Bellver. Hi fem cap
en uns cinc minuts. Tirem per dins del poble i visitem l’església, dedicada a sant Pere.
Després, l’abandonem per la banda oposada i, amb la vista, anem a buscar el cementeri,
que és per on continua el camí que hem de seguir, ara dit de Bellver a Mont-roig.
De seguida, deixem a mà dreta les granges Cassalí, que pareixen abandonades. Per un
camí planer i sense cap dificultat, en deu minuts i escaig arribem a les primeres edificacions de Mont-roig.
D’aquest poble hi destaca l’església, del segle XVIII i de grans dimensions, molt diferent
de les de la resta de la contrada. La contemplem i continuem pel carrer de sant Roc que,
més endavant, es transforma en el camí de Mont-roig a Pelagalls.
Aquesta via, que ens duu a abandonar els darrers habitatges del poble en direcció est,
ens fa perdre altura. Creuem la carretera L-304 i, en dos minuts, fem cap al cementeri de
Mont-roig. A la vora hi queda l’ermita de sant Roc, una construcció molt senzilla i de reduïdes dimensions.
Al fons, cap a orient, veiem ja el poble de Pelagalls, que serà la nostra pròxima parada.
Així doncs, per la partida de Los Vedats, apleguem a la localitat en cosa de deu minuts.
Pel costat de la Rectoria, enfilem cap al pou de gel, que ha estat reconvertit en sala multifuncional. En arribar-hi, se’ns presenta una de les construccions religioses més meravelloses que conserva aquesta banda de la Segarra: l’església de sant Esteve de Pelagalls,
amb la seua portada romànica.
Observem de prop l’obra dels artistes de fa vora un mil•leni que picaren la pedra per a
donar forma a les figures característiques d’aquest periode artístic i, en acabant, agafem
el camí que baixa cap a Sisteró.

RUTES BTT
OSSÓ - BELLVER - MONT-ROIG - PELAGALLS - SISTERÓ - LES PALLARGUES TOSSAL DE SANT ERMENGOL - MASIA DEL TORRES – OSSÓ
Sisteró és un nucli molt proper a Pelagalls. Així que en cosa de dos o tres minuts ens
plantem allà. Creuem el nucli de sud a nord per la travessera de Sió.
En deixar enrere el poble comencem a guanyar altura lleugerament. En arribar al riu Sió,
ens podem desviar uns metres a la dreta per visitar la peixera de Sisteró. En acabant,
tornem a la via per a eixir a la carretera L-304, dita tradicionalment de Mont-roig a Tarroja
de Segarra.
Per la carretera, en direcció oest, passem per la partida dels Maiols. Després fem cap al
poble de les Pallargues, capital del municipi dels Plans de Sió. Entrem per l’avinguda de
Catalunya i peguem una volta pels carrers costeruts de la localitat. Hi destaca el castell,
un magnífic palau medieval. També cal fer esment de l’església, dedicada a sant Salvador.
En acabant, enfilem el carrer d’Alfons XIII, que es correspon amb el camí de les Pallargues a Ossó. Una vegada hem deixat enrere els darrers habitatges del poble, a mà dreta,
veiem la creu de la santa Missió. Enfront tenim el tossal de la Bassa i també, ja la veiem,
la capella de santa Magdalena.
El temple se situa precisament on se separa el camí d’Ossó i el de Renant. Nosaltres
agafem aquest últim, tot tombant cap a la dreta. Estem a la partida de les Barqueres. Ens
envolten camps verds i, al fons, albirem les muntanyes del Prepirineu.
A la primera oportunitat que tenim, girem cap a l’esquerra pel camí del Termenet, que
avança cap a Ponent. A migjorn, mentrestant, para el tossal de sant Ermengol, cap a on
ens adrecem.
Així doncs, al cap d’uns deu minuts, el camí del Termenet va a parar al del mas Llorenç.
Ens incorporem a aquesta via cap a l’esquerra. En arribar al peu del tossal de sant Ermengol, agafem un viarany que puja ràpidament cap al cim d’aquesta muntanya.
Desperdigolades pel cim d’aquest pujol hi veiem restes del poblat medieval que s’hi va
assentar al lloc. Hi destaquen les ruïnes d’allò que, possiblement, fou l’església del nucli,
Sant Ermengol de Talarn. Hem d’anar en compte perquè a la zona hi ha diversos clots, no
massa profunds, però on podríem caure.
Una vegada hem visitat la muntanya, ens reincorporem al camí del mas Llorenç en direcció sud. Tanmateix, ben prompte l’abandonem en trencar cap a la dreta pel camí de Castellnou a Ossó.
És aleshores quan passem a la vora de la masia del Torres que, en un estat un poc precari, encara està dempeus. La visitem breument i retornem al camí de Castellnou a Ossó.
Ara bé, de seguida l’abandonem i tirem cap a l’esquerra amb el camí de Florejacs a Ossó.
Immediatament, aquesta via convergeix amb el camí de les Pallargues a Ossó. En això,
tombem cap a la dreta amb aquesta via per la partida de la Vantalada.

RUTES BTT
OSSÓ - BELLVER - MONT-ROIG - PELAGALLS - SISTERÓ - LES PALLARGUES TOSSAL DE SANT ERMENGOL - MASIA DEL TORRES – OSSÓ
Al cap d’uns cinc minuts creuem el rió Sió i comencem a guanyar altura per la partida de
les Sorts fins a arribar novament al poble d’Ossó. Recorrem alguns dels seus carrers i allà
mateix hi fiquem el punt i final a l’excursió.
INFORMACIÓ:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/osso-bellver-mont-roig-pelagalls-sistero-les-pallargues-tossal-de-sant-ermengol-masia-del-torres-os-34990383

RUTES BTT
CASTELLS DE LA SEGARRA (PLANS DE SIÓ)
Un recorregut fantàstic perquè els sembrats estan magnífics, una verdor intensa i un punt
de trencat de maduresa, cosa que vol dir que ja comencen a groguejar.
Sortim de Les Pallargues perquè quan s’acabi la ruta anem a dinar a Montfalcó d’Agramunt.
La ruta discórrer per pista i algun sender, els quals, estan coberts d’herba, cosa que fa
que tinguem que anar amb precaució per no trobar alguna pedra amagada.
La primera visita la fem al castell de les Pallargues, va ser una fortalesa medieval datada
des del segles XI. Seguim l’itinerari cap al castell de Florejacs que és un conjunt medieval integrat al municipi de Torrefeta i Florejacs, aquest es un castell privat obert al públic.
Continuem cap el castell de les Sitges, el qual, és un castell d’estil romànic i gòtic del
municipi de Torrefeta i Florejacs, és in monument declarat Bé cultural d’interès cultural.
Acabada la contemplació del magnífic entorn, ens dirigim cap a Guissona, abans passem
per l’emblemàtica ermita de Sant Macari, església romànica d’una sola nau i planta rectangular. La ruta va arribant a la seva fi, abans, però, passem per l’ermita de Sant Bertomeu
d’Hostafrancs, municipi dels Plans de Sió de la comarca de la Segarra, ubicat a la dreta
del riu Sió, antigament formava part de l’antic terme de l’Aranyó. Un dels trets importants
d’aquesta població és el de què posseeix el document de caràcter feudal escrit en català
l’any 1185 “Greuges dels Homes d’Hostafrancs de Sió”
Fem un mos a Guissona, reprenem la marxa cap a Tarroja de la Segarra per veure l’ermita de Sant Julià de Llor ubicada al marge esquerre del riu Sió, és una església d’una
sola nau i contraforts en les parets laterals, data del segle XVIII. Reprenem la marxa
cap al castell de Castellmeià, ubicat al llogarret de Castellmeià del municipi de Torrefeta
i Florejacs, data del segle XIII i fou refet en part a la fi del segle XVI. Acabada la visita,
continuem cap al castell de Malgrat, ubicat en el petit nucli de Malgrat, data del segle XI,
aquest castell es troba dins el comtat de Berga, actualment és un gran casalot molt reformat que s’alça en la paret més enlairada.
Seguim l’itinerari, sempre per pista i algun petit sender cap a Castellnou de les Oluges per
admirar el magnífic i més gran arbre monumental declarat de la comarca de la Segarra
el Lledoner que hi ha encerclat a la plaça de Castellnou (base del tronc: 6,62m i alçada:
16,07m). Després d’admirar aquesta bellesa, continuem cap a un altre objectiu de recorregut, Castell de Montcortès, data del segle XV, d’estil gòtic i arquitectura del Renaixement,
essent el contrast principal, la majestuositat de la fortalesa envers el petit nucli de Montcortès de Segarra, format per petites cases de pagès.

RUTES BTT
CASTELLS DE LA SEGARRA (PLANS DE SIÓ)
L’itinerari continua, ens dirigim cap al castell d’Aranyó, ubicat a la població que li dóna
nom, data del segle XIV, d’arquitectura romànica i gòtic. Cal esmentar que en l’època de
l’amortització, el castell d’Aranyó era propietat dels Pedrolo- Gomar, família del cèlebre
escriptor català Manuel de Pedrolo, nascut l’any 1918.
La ruta ha estat gravada amb el wikiloc del mòbil, cosa que ha fet que el desnivell acumulat sigui 730 metres, la resta de dades són correctes.
INFORMACIÓ:
https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/castells-de-la-segarra-plans-de-sio-25015963

RUTES BTT
OSSÓ - BELLVER - MONT-ROIG - PELAGALLS - SISTERÓ - LES PALLARGUES TOSSAL DE SANT ERMENGOL - MASIA DEL TORRES – OSSÓ
La ruta comença a la plaça Major d’Ossó de Sió. Des d’allà eixim en direcció sud. Passem
per davant de l’ajuntament i per la banda de darrere de l’església i ens incorporem, cap a
l’esquerra, al camí Gran.
En deixar enrere els darrers habitatges del poble, girem cap a la dreta per a agafar la carretera d’Ossó. Tanmateix, no tardem en abandonar-la ja que, a la primera oportunitat que
tenim, tirem cap a l’esquerra pel camí d’Ossó a Bellver.
Amb aquesta via, comencem a guanyar altura a poc a poc en direcció a les Serres. Mentrestant, a mà esquerra, se’ns obre un paisatge preciós enclotat, socalt per les aigües del
riu Sió.
Quan l’ascensió arriba al seu punt culminant, ens apareix la granja del Gilabert, la qual
travessem pel bell mig. En deixar-la enrere, albirem ja el poble de Bellver. Ara, a mà dreta,
se’ns revela una panoràmica dels plans de Sió.
A partir d’ací, iniciem una baixada cap al peu del tossal on s’emplaça Bellver. Hi fem cap
en uns cinc minuts. Tirem per dins del poble i visitem l’església, dedicada a sant Pere.
Després, l’abandonem per la banda oposada i, amb la vista, anem a buscar el cementeri,
que és per on continua el camí que hem de seguir, ara dit de Bellver a Mont-roig.
De seguida, deixem a mà dreta les granges Cassalí, que pareixen abandonades. Per un
camí planer i sense cap dificultat, en deu minuts i escaig arribem a les primeres edificacions de Mont-roig.
D’aquest poble hi destaca l’església, del segle XVIII i de grans dimensions, molt diferent
de les de la resta de la contrada. La contemplem i continuem pel carrer de sant Roc que,
més endavant, es transforma en el camí de Mont-roig a Pelagalls.
Aquesta via, que ens duu a abandonar els darrers habitatges del poble en direcció est,
ens fa perdre altura. Creuem la carretera L-304 i, en dos minuts, fem cap al cementeri de
Mont-roig. A la vora hi queda l’ermita de sant Roc, una construcció molt senzilla i de reduïdes dimensions.
Al fons, cap a orient, veiem ja el poble de Pelagalls, que serà la nostra pròxima parada.
Així doncs, per la partida de Los Vedats, apleguem a la localitat en cosa de deu minuts.
Pel costat de la Rectoria, enfilem cap al pou de gel, que ha estat reconvertit en sala multifuncional. En arribar-hi, se’ns presenta una de les construccions religioses més meravelloses que conserva aquesta banda de la Segarra: l’església de sant Esteve de Pelagalls,
amb la seua portada romànica.

RUTES BTT
OSSÓ - BELLVER - MONT-ROIG - PELAGALLS - SISTERÓ - LES PALLARGUES TOSSAL DE SANT ERMENGOL - MASIA DEL TORRES – OSSÓ
Observem de prop l’obra dels artistes de fa vora un mil•leni que picaren la pedra per a
donar forma a les figures característiques d’aquest periode artístic i, en acabant, agafem
el camí que baixa cap a Sisteró.
Sisteró és un nucli molt proper a Pelagalls. Així que en cosa de dos o tres minuts ens
plantem allà. Creuem el nucli de sud a nord per la travessera de Sió.
En deixar enrere el poble comencem a guanyar altura lleugerament. En arribar al riu Sió,
ens podem desviar uns metres a la dreta per visitar la peixera de Sisteró. En acabant,
tornem a la via per a eixir a la carretera L-304, dita tradicionalment de Mont-roig a Tarroja
de Segarra.
Per la carretera, en direcció oest, passem per la partida dels Maiols. Després fem cap al
poble de les Pallargues, capital del municipi dels Plans de Sió. Entrem per l’avinguda de
Catalunya i peguem una volta pels carrers costeruts de la localitat. Hi destaca el castell,
un magnífic palau medieval. També cal fer esment de l’església, dedicada a sant Salvador.
En acabant, enfilem el carrer d’Alfons XIII, que es correspon amb el camí de les Pallargues a Ossó. Una vegada hem deixat enrere els darrers habitatges del poble, a mà dreta,
veiem la creu de la santa Missió. Enfront tenim el tossal de la Bassa i també, ja la veiem,
la capella de santa Magdalena.
El temple se situa precisament on se separa el camí d’Ossó i el de Renant. Nosaltres
agafem aquest últim, tot tombant cap a la dreta. Estem a la partida de les Barqueres. Ens
envolten camps verds i, al fons, albirem les muntanyes del Prepirineu.
A la primera oportunitat que tenim, girem cap a l’esquerra pel camí del Termenet, que
avança cap a Ponent. A migjorn, mentrestant, para el tossal de sant Ermengol, cap a on
ens adrecem.
Així doncs, al cap d’uns deu minuts, el camí del Termenet va a parar al del mas Llorenç.
Ens incorporem a aquesta via cap a l’esquerra. En arribar al peu del tossal de sant Ermengol, agafem un viarany que puja ràpidament cap al cim d’aquesta muntanya.
Desperdigolades pel cim d’aquest pujol hi veiem restes del poblat medieval que s’hi va
assentar al lloc. Hi destaquen les ruïnes d’allò que, possiblement, fou l’església del nucli,
Sant Ermengol de Talarn. Hem d’anar en compte perquè a la zona hi ha diversos clots, no
massa profunds, però on podríem caure.
Una vegada hem visitat la muntanya, ens reincorporem al camí del mas Llorenç en direcció sud. Tanmateix, ben prompte l’abandonem en trencar cap a la dreta pel camí de Castellnou a Ossó.

RUTES BTT
OSSÓ - BELLVER - MONT-ROIG - PELAGALLS - SISTERÓ - LES PALLARGUES TOSSAL DE SANT ERMENGOL - MASIA DEL TORRES – OSSÓ
És aleshores quan passem a la vora de la masia del Torres que, en un estat un poc precari, encara està dempeus. La visitem breument i retornem al camí de Castellnou a Ossó.
Ara bé, de seguida l’abandonem i tirem cap a l’esquerra amb el camí de Florejacs a Ossó.
Immediatament, aquesta via convergeix amb el camí de les Pallargues a Ossó. En això,
tombem cap a la dreta amb aquesta via per la partida de la Vantalada.
Al cap d’uns cinc minuts creuem el rió Sió i comencem a guanyar altura per la partida de
les Sorts fins a arribar novament al poble d’Ossó. Recorrem alguns dels seus carrers i allà
mateix hi fiquem el punt i final a l’excursió.
INFORMACIÓ:

CAMÍ IGNASIÀ
Aquest itinerari ofereix l’oportunitat de viure una experiència de peregrinació, seguint el
procés espiritual que va fer Ignasi.
El camí comença a la casa on va néixer a Azpeitia (Guipúscoa) i acaba a la Cova de Sant
Ignasi a Manresa.
Per iniciativa i impuls de la Companyia de Jesús, un petit grup de laics i jesuïtes ens hem
posat a recrear el camí que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522 des de Loiola fins a la ciutat de Manresa. El nostre objectiu és oferir una experiència de peregrinació
als homes i dones del segle XXI, tot seguint el procés espiritual d’aquell home extraordinari.
Els pelegrins són cercadors de tresors. Igual que els que van darrera l’or. Emprenen el
camí moguts per la set de trobar. No en tenen prou amb arribar al final del recorregut. El
que cerquen no és una cosa material, sinó el perdó o la reconciliació, una nova orientació
o rumb de la seva vida, confirmar alguna decisió presa, allunyar-se d’algú o d’alguna cosa,
descobrir o treballar la pròpia identitat, fixar-se unes metes personals… El pelegrí, home
o dona, se sent satisfet i intueix que, d’alguna manera, trobarà una solució al seu descontentament…posant-se en camí. El pelegrí d’avui acostuma a fugir del “miratge consumista”, entès com una recerca permanent del plaer, de la fruïció, de l’acumulació sense gaire
reflexió, sense tenir en compte les conseqüències.
Hom coneix com a “Camí Ignasià” el que descrivim en aquesta guia, des de la casa natal
d’Ignasi a Loiola (una torre-palau d’Azpeitia, al País Basc) fins el que es coneix com a la
“Cova de Sant Ignasi” a la ciutat de Manresa (prop del Monestir de Montserrat, a Catalunya). Després de la seva conversió espiritual a Loiola, Ignasi va sentir el desig ardent de
seguir Jesucrist, com molts d’altres ja havien fet, i va abandonar la vida que fins aleshores
havia portat com a fill d’una família de nobles.
Ignasi decidí d’anar “contracorrent” i va emprendre el camí cap a Jerusalem, seguint el
Camí Ral, que el portaria a Barcelona. Des d’allà pensava embarcar-se per tal de prosseguir la seva peregrinació a Terra Santa.
.
INFORMACIÓ:
oficina.central@caminoignaciano.org
www.caminoignaciano.org
Tel. 973 27 10 99

RUTES SENDERISME
COVA DEL TABAC DE CAMARASA
TEMPS: 2 HORES
Aquesta cova descomunal té una fondària total de 180 metres, i està plena de formes
geomètriques per la quantitat d’estalactites i estalagmites, és a dir, actualment es una
cova viva. Està localitzada a uns 5 Km de la vila de Camarasa, al costat esquerra del riu
Segre, i a uns 300 metres sobre el nivell del riu Segre, en un extrem de la Serra de MontRoig (mapa), dins de l’Espai d’Interès Natural de l’Aiguabarreig del Segre – Noguera
Pallaresa.
Aquesta cova és coneguda des de temps immemorials i ha estat abric de l’home prehistòric. La seva boca triangular d’enormes dimensions dóna entrada a un vestíbul més baix
i a una àmplia galeria amb el terra ple de cates arqueològiques. Als 80 m. canvia de direcció, prenent la S-N. Segueix encara amb bones dimensions fins que acaba obturada per
sediments. Prop de l’angle on canvia d’orientacio s’obre a mà esquerra una gatera per on
s’accedeix a una saleta molt concrecionada, anomenada “la Sacristia”. El nom li ve a la
cova pel fet que antigament se n’extreia una fina pols que es barrejava amb el rapè. Podeu veure el perfil i planta de la cova.
Dins d’aquesta cova es van descobrir les pintures d’art rupestre de la Cova del Tabac.
Aquestes pintures van ser declarades Bé Cultural d’Interès Nacional-Zona Arqueològica
(BCIN). Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català. A més van ser declarades Patrimoni Mundial per
la UNESCO, el desembre 1998.

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cova-del-tabac-de-camarasa-4133807

RUTES SENDERISME
RUTA DEL CONGOST DEL MU - AIGUABARREIG DEL SEGRE I LA NOGUERA
PALLARESA
TEMPS: 2 HORES 47 MINUTS
El Congost de Mu, probablement sigui el paratge més impressionant de el curs del riu
Segre. El camí entre la Central de Camarasa i la població d’Alòs de Balaguer a través del
Barranc de l’Mu i la confluència amb el riu Noguera Pallaresa, és realment emocionant i
no deixa indiferent a ningú, una meravella d’etapa que cal viure a l’almenys una vegada a
la vida.
Iniciem la ruta a la Presa i central de Camarasa on podem contemplar el salt d’aigua i les
passarel·les metàl·liques adossades a la roca, les quals ens portaran per l’antic traçat de
camí de ferradura que unia les poblacions de Camarasa i Alòs de Balaguer.
Durant el recorregut es van succeint els congostos, els racons i les elevacions de el camí
que ens ofereixen unes vistes espectaculars. Tot i que el trajecte és curt (7 km),
i el desnivell no és molt elevat, anirem proveïts d’aigua ja que la font més propera és a 5
km, a l’àrea d’esbarjo de L’Espadella.
Farem servir 2 hores a arribar a Alós, gairebé sempre per la riba del riu, podent gaudir de
l’estretor de l’Congost de l’Mu, on el riu separa la Serra de Carbonera i Mont-roig.
Arribem a el poble d’Alós, on emprarem un temps en recórrer els seus carrers i visitar l’Església. Hi ha fonts per tots els racons, l’aigua recorre els seus carrers per petits canals.
Ens dirigim a el Restaurant El Molí, amb el propòsit de recompensar la ruta realitzada i
agafar forces per a la tornada pel mateix camí.

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/ruta-del-congost-del-mu-aiguabarreig-del-segre-i-la-noguera-pallaresa-17325567

RUTES SENDERISME
LES PLETES DE MONT-ROIG
41° 44′ 03″ N, 1° 10′ 30″ E
Es tracta de cabanes on es resguardava el pastor i el bestiar de les inclemències del
temps. La construcció està realitzada amb carreus irregulars i paredat, presenta planta
rectangular formada per dues parts: la cabana pel pastor, totalment coberta, i la zona dels
animals. Aquesta última reuneix les característiques pròpies de les pletes, concretament,
en aquest cas, el tancat està format per la successió de tres cossos units entre ells mitjançant obertures als murs, amb obertures a l’exterior al mur del fons i coberts per voltes
de canó amb arc de mig punt, cobertes exteriorment per terra per donar més compacitat
a la volta i a la càrrega. Pel que fa a la cabana pel pastor destaca la porta d’accés amb
llinda superior i brancals de pedra de grans dimensions

