
La Torre de 
Vallferosa
Una joia medieVaL per descobrir

Ajuntament de Torà

com arribar-hi
Carretera LV-3005a, km 9 - Torà (Lleida) 

GPS: 41º 51’42,2” N - 1º 26´43,1” E

Al km 9 es troba el trencall. S’ha de baixar pel 
camí durant 1 km aproximadament. Fàcil però 
amb fort pendent. ATENCIÓ: l’accés amb vehicle 
és obert únicament els dies de les visites amb 
acompanyament i es tanca a les 14h.

per saber-ne més
www.tora.cat 
www.amicstorrevallferosa.cat 
www.apactora.org

Associació del Patrimoni 
Artístic i Cultural de Torà

Associació Amics de la
Torre de Vallferosa

GRÀCIES PER RESPECTAR 
L’ENTORN

Visites
(Interior de la torre, l’església i el poble, acompa-
nyats per voluntaris) 

HORARI 
Diumenges a les 11h i a les 12:30h
*març, abril, octubre i novembre: 
1er i 3er diumenge

*maig, juny, juliol, agost i setembre: 
cada diumenge 

*visites per a grups: consultar 

PREU
Adults: 3 €
Menors fins a 12 anys: gratuït
Grups (+20): 60 € 

INFORmACIÓ I RESERVES
Ajuntament de Torà 
Tel. 973 473 028
www.tora.cat

RECOmANACIONS: 
Portar calçat còmode i beguda

Cal Jaumet (Torà) 973 473 077 
www.hostaljaumet.com

Gòtic de Torà (Torà) 973 473 538 
www.goticdetora.com

Trèvol (Torà) 973 473 538

Can Solé Xic (Claret) 973 296 008 
www.calmiramunt.com

Cal Gou (Sant Serni) 973 473 405 



La Torre de Vallferosa, 
un tresor arquitectònic 
únic a catalunya
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La seva situació és peculiar: enclotada en 
una vall, envoltada d’un bosc feréstec, però 
dominant el pas que porta de les terres pla-
nes de l’interior cap al Prepirineu. 

És la “Vallis Frausa” (Vallferosa) via de 
comunicació, pas de bestiar, lloc de pugnes 
pel territori... la torre ho vetlla, ho vigila, ho 
guaita.

Però, qui va construir la torre? Quan? 
Com? Són interrogants que es van revelant 
al llarg de la visita. Fins fa poc es consi-
derava construïda al segle Xè, època del 
repoblament cristià de les terres recon-
querides als sarraïns. Tanmateix, estudis 
arqueològics recents, encarregats per la 
Generalitat, la daten al segle VIIIè. Aquest 
descobriment augmenta el seu valor i 
singularitat, situant-la en època encara de 
domini i administració musulmana.

És una torre de planta circular, cons-
tituïda per un mur interior i un altre 
exterior, té 4 nivells i terrassa, una 
cambra de combat, dues línies de 
cadafals i fins i tot una latrina.
Es troba en un exceŀlent estat de 
conservació i les intervencions que 
s’hi han realitzant, mantenint les 
seves característiques originals, per-
meten visitar el seu interior.

*Veieu horari de visites 

Vallferosa, un lloc gairebé màgic, 
on el temps es detura. 
Véns a descobrir-ho?

És un edifici bell i imponent, de 33 
metres d’alçada i 13 de diàmetre, 
situat al terme municipal de Torà, 
a la Segarra, i integrat en el que 
havia estat el nucli del poble de 
Vallferosa.

Als peus de la torre hi ha un petit 
cementiri, al seu costat l’església 
de Sant Pere, d’estil barroc, més 
enllà l’antiga rectoria, un carreró, 
unes cases... Tot ara en ruïnes, 
excepte la magnífica torre, que ha 
continuat dempeus malgrat el pas 
dels anys. En l’indret hi trobem 
restes de construccions romanes i 
d’un poblat medieval.
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