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QUÈ FER A
LA VALL DEL
LLOBREGÓS?
Turisme, Cultura i Patrimoni
a la Vall del Llobregós.

Associació de Municipis
de la Vall del Llobregós
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L’Associació de Municipis de la Vall del
Llobregós, creada el
2010, va néixer amb
la voluntat de desdibuixar fronteres
administratives i
aglutinar interessos
d’una realitat geogràfica i cultural
distribuïda al llarg
de la vall del Riu Llobregós, que dóna una
identitat diferenciada als municipis que
abraça.

En aquest catàleg
hi trobareu propostes per descobrir el
nostre patrimoni i
gaudir dels serveis
de qualitat que us
oferim des dels
nostres municipis:
Oliola, Sanaüja,
Biosca, Massoteres,
Torà, Ivorra,
Castellfollit de
Riubregós, Calonge
de Segarra, Pinós
i La Molsosa.

Esperem que gaudiu
de la nostra Vall i
dels nostres pobles.
Associació de Municipis
de la Vall del Llobregós

Fires, Festes i Mercats.
Fet al Llobregós!
Descobreix el nostre patrimoni: vine a les visites guiades!.
Descobreix el nostre patrimoni: museus i espais expositius.
Descobreix el nostre patrimoni: EIN, Vall del Llobregós i turisme ornitològic.
Som-hi!, t’hi apuntes?
Rutes per la Vall del Llobregós.
Llistat d’empreses turístiques de la Vall del Llobregós.
Annex: Mapa de les rutes de la Vall del Llobregós.
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seus castells de frontera, els
perfils dels quals encara són
avui ben visibles des de la vall.

La Vall del
Llobregós
La vall del Llobregós, situada a la Catalunya Central,
constitueix un “microcosmos”
unitari delimitat per un curs
fluvial, però que actualment
es troba en l’òrbita de quatre
comarques diferents: L’Anoia,
el Solsonès, la Segarra i la
Noguera.
Territori singular amb
notables valors naturals i
paisatgístics de gran bellesa i
amb restes de poblament que
daten de l’època prehistòrica,
aquesta zona va ser ocupada
pels musulmans al segle VIII
i conquerida definitivament
pels cristians al segle XI. Fou
en aquest moment quan els
comtes d’Urgell consolidaren
l’anomenada “línia defensiva
del Llobregós”, definida pels

derna i l’extensió massiva del
cultiu cerealista després de la
fil·loxera —les parets de marge
formant bancals perduren
com a record de l’antic cultiu
de la vinya i l’olivera—, el riu
Llobregós ha determinat una
geografia, una activitat econòmica i fins i tot una manera
de viure.

Durant tota l’època moderna
les poblacions del Llobregós
mantingueren una forta
dependència senyorial, des de
la pertinença al ducat de Cardona en el cas de Pinós o Torà,
fins a la dependència bisbal
de Sanaüja, on hi sojornava
el bisbe d’Urgell. També en
aquesta època es configurà el
mapa diocesà actual, segons
el qual les poblacions del Llobregós pertanyen a tres bisbats
diferents: als extrems, Oliola
i Sanaüja pertanyen al bisbat
d’Urgell i Calonge al bisbat de
Vic, mentre les altres poblacions formen part del bisbat de
Solsona.

Però la vall del Llobregós
també és la seva gent, les
seves festes i tradicions, els
suculents productes artesans,
les activitats quotidianes i el
pas del temps, serpentejant
com els meandres que forma el
mateix riu al seu pas pel declarat “Espai d’Interès Natural de
la Vall del Llobregós”...Temps
històric més enllà del mite,
però temps real d’un territori
amb passat, però amb decidida
voluntat de presència viva en
el futur.

Així doncs, dels primers
assentaments prehistòrics,
la línia fronterera a l’Edat
Mitjana, les xarxes de molins
i els grans masos d’època mo-
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Maria Garganté i Llanes
Historiadora
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Fires, Festes
i Mercats
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FEBRER

MARÇ / ABRIL

Festa del Brut i la Bruta
de Torà

Festa del Panellet
de Calonge de Segarra

Segons la diversa documentació sobre la història de Torà,
al 1750 ja se celebrava la festa
de “La Llordera”, dansa que se
suposa que era d’origen pagà
i que, posteriorment se li van
donar connotacions religioses
al celebrar-se el matí del dijous
gras.

La Festa del Panellet és una celebració pròpia tradicional del
municipi de Calonge de Segarra que se celebra a la diada de
Dilluns de Pasqua. El seu inici
es remunta a una terrible epidèmia que fulminà la població
de les parròquies calongines.
Davant d’aquesta situació, els
vilatans de Calonge de Segarra
feren la promesa a Santa Fe,
patrona del municipi, que si
els lliurava d’aquell flagell,
repartirien un panet beneït entre els assistents a Missa cada
diada de dilluns de Pasqua.

Aquesta dansa va quedar paralitzada en esclatar la Guerra
Civil espanyola (1936), però
l’any 1990 un grup de joves del
poble, van crear l’associació
del Brut i la Bruta i la van
tornar a reprendre. Dinou anys
desprès, la Festa del Brut i la
Bruta s’ha posicionat com el
millor carnaval de la comarca
i un dels principals carnavals de Catalunya per la seva
singularitat i originalitat. La
festa conté un ingredient molt
vinculat a la tradició catalana
gegantera amb una sèrie de
personatges que dansen per
aquest carnaval com són El
Brut, la Bruta, el Bonic, la
Bonica, el Sargentet i el Brau
Constantí.
Per a més informació
podeu consultar el web de
l’Associació el Brut i la Bruta:
www.brutibruta.com

Seguint amb la tradició, hi ha
la creença que menjar aquest
pa preveu durant l’any de
contraure pestes i malures.
Algunes de les activitats que
es realitzen a la Festa del Panellet, a banda del repartiment
del panet (panellet) beneït,
són espectacle i tallers de circ
i una mostra i degustació de
diversos productes artesans de
la zona.
El Mercadal
de Torà
Aquesta festa de nova creació
impulsada per l’ajuntament
de Torà que se celebra per
Divendres Sant, pretén ser un
espai de mostra d’oficis antics,
així com un punt de venda de
productes agroalimentaris i
d’art i oficis, un mercat del segle XIX. La festa s’acompanya
amb música tradicional en viu
i l’exposició d’eines i estris del
camp.
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MAIG /SETEMBRE

MAIG

DESEMBRE / GENER

Dansa de Priors
i Priores de Torà

Fira de Productes
Artesans de Pinós

El Pessebre Vivent
d’Ardèvol de Pinós

Al poble de Torà també es celebra l’antiga Dansa de Priors i
Priores, en dues dates assenyalades, pel dia del Roser (primer
diumenge de maig) i per Sant
Gil (1 de setembre, coincidint
amb la Festa Major).

L’últim diumenge de maig se
celebra la tradicional Fira de
productes artesans de Pinós on
al matí hi ha missa concelebrada amb acompanyament coral
i repartiment del pa beneït,
després dinar popular i música
a la tarda. Durant tot el dia la
mostra i degustació de productes alimentaris artesans i la
demostració d’oficis tradicionals amenitzaran el dia.

Durant les festes nadalenques,
el poble d’Ardèvol es converteix en un immens pessebre
vivent. El pessebre vivent
consta de més de 30 quadres
o escenes i compta amb
l’actuació de 200 persones.
L’espai de representació del
pessebre vivent és tot el poble,
i consta de dues parts, la part
bíblica (la història de Jesucrist,
des del seu naixement fins a
la seva presentació al temple)
i la part de la recuperació dels
antics oficis (basant-se en els
segles XVIII i XIX es mostren
diferents costums, tradicions
i oficis com poden ser: teixir,
filar, fer la bugada, etc. i vàries
escenes de la vida familiar i
quotidiana d’aquell temps).

La festa dels Priors i Priores
del Roser s’escau el primer
diumenge de maig, en plena
època primaverenca. Amb
orígens al segle XVI-XVII, té
com a protagonistes a dues
priores casades, dues de
solteres, dos priors casats i dos
de solters que assumeixen el
manteniment de l’altar del
Roser (a l’Església de Torà) al
llarg de tot un any. Aquest
dia se celebra el comiat dels
priors sortints, amb el traspàs
de càrrec als priors i priores
entrants.
Font: Mercè Garganté

Fira de Sant Ponç
de Prades de La Molsosa
L’Associació Cultural de Prades
organitza la Fira de Sant Ponç,
fira d’antiguitats, d’artesania
i música tradicional al carrer,
el primer diumenge de maig.
S’hi pot adquirir la tradicional
“Coca de Sant Ponç de Prades”
i entre altres activitats, s’hi
pot trobar la Tirada Popular de
Bitlles Catalanes o la Trobada
d’Acordionistes de Prades de la
Molsosa.

En acabar la visita, es convida
a tothom a menjar pa torrat
amb botifarra a la brasa i a
prendre vi a vora del foc. Així
com també es poden adquirir al mercat els productes
artesans del poble. El Pessebre
Vivent és una activitat que
s’organitza des del Centre
Cultural d’Ardèvol.
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Fet al
Llobregós!
Tallers
pràctics
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TALLER
D’AGROECOLOGIA

TALLER DE
CUINA

TALLER DE
SABÓ NATURAL

Mas d’en Jaume
de Biosca.

Restaurant Can Solé Xic
de Claret de Torà.

Ensabona’t!, Cal Miramunt
de Claret de Torà.

Xerrada d’agroecologia a la finca productora de cereals, llegums i carn de vedella, mentre
s’observa al bestiar pasturant
i es comenten preguntes i
dubtes de forma paral·lela
a l’explicació del procés de
comercialització dels diferents
productes de la finca.

Tallers temàtics d’un producte concret, elaboració de
diferents plats, (1 aperitiu,
1 primer plat, 1 segon plat
i unes postres). Durada del
taller 2 hores. A continuació
sopar amb els plats que hem
elaborat. Durada del sopar 1
hora. Grups de 10 persones
màxim.

Taller d’iniciació: Adreçat a
persones que no han fet mai
sabó natural.

Preus i horaris a convenir.

Preus i horaris a convenir.

Preus i horaris a convenir.

Reserva prèvia a:
Mas d’en Jaume
de Biosca.

Reserva prèvia a:
Restaurant Can Solé Xic
de Claret de Torà.

Reserva prèvia a:
Ensabona’t!, Cal Miramunt
de Claret de Torà.

Contacte:
973 473 369 / 660 153 740
masdenjaume@terra.es

Contacte:
973 296 008
miramuntclaret@gmail.com

Contacte:
973 296 008
miramuntclaret@gmail.com

Taller avançat: Adreçat a
persones que ja tenen certa experiència i que volen conèixer
noves tècniques i aprofundir
en els diferents ingredients i
propietats.
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Estiu 2012

Visites guiades
a obradors
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VISITA GUIADA
A UN OBRADOR ARTESÀ
DE SABONS NATURALS
Ensabona’t!, Cal Miramunt
de Claret de Torà.
Tenim un petit taller
d’elaboració de sabó natural
de forma tradicional, a partir
d’olis i mantegues naturals.
Et convidem a visitar-nos per
conèixer aquest procés. Rebràs
un petit obsequi. Les visites
són gratuïtes.

Horaris:
1er dissabte de mes,
tardes de 17h a 19h.
Reserva prèvia a:
Ensabona’t!, Cal Miramunt
de Claret de Torà.
Contacte:
973 296 008
miramuntclaret@gmail.com

VISITA GUIADA
A L’ANTIGA CASA MAGÍ
Antiga Casa Magí (Torà).
Som una empresa familiar
especialitzada amb embotits artesanals elaborats de
la mateixa manera des de
l’any 1965. Oferim productes
seleccionant, el porc (granja
Godall), el pollastre (Closa),
La vedella (Cal Roque), Xai del
Solsonès. Vine a conèixer el
nostre obrador i a degustar els
nostres productes i et regalem
un val de descompte per a
compres superiors a 20 euros.
Horaris:
1er dissabte de mes:
matins de 12h a 13h.
Reserva prèvia a:
Antiga Casa Magí (Torà).
Contacte:
973 473 051
info@casamagi.com
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Descobreix el nostre patrimoni:
vine a les visites guiades!

Torre de
Vallferosa

Nucli històric
de Torà

Església
de Santa Fe
i l’Església
de Sant Pere
de l’Arç de
Calonge

Visita guiada a la Torre
de Vallferosa de Torà.

Visita guiada
al Nucli Històric de Torà.

Per reserves:
Ajuntament de Torà
973 473 028 - www.tora.cat

Per reserves:
Ajuntament de Torà
973 473 028 - www.tora.cat

Visita guiada a l’Església
de Santa Fe i a l’Església de
Sant Pere de l’Arç de Calonge (Calonge de Segarra).
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Horari: 1er i 3er diumenge
(10-13h) dels mesos de març,
abril, setembre, octubre i novembre. Tots els diumenges
(10-13h) dels mesos de maig,
juny, juliol i agost. Als dissabtes, a concertar. Tancat els
mesos de desembre a febrer
(excepte grups concertats).
Preu: Adults: 4 €. Infants: 2 €
Grups: (màxim 30 p.) 60 €.
Punt de trobada:
Torre de Vallferosa.

Per reserves:
938 680 409
690 136 866
calonge@diba.cat
Preu: 3 € per persona.
Per grups de més de 10 persones, consultar tarifes.
Idiomes:
Català, Castellà i Anglès.
Punt de trobada:
Plaça del cementiri
de Calonge de Segarra.
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Castell
i Església
romànica de
Santa Maria

Santuari
del Sant Dubte
d’Ivorra
i Església
Parroquial
de Sant Cugat
Visita guiada al Santuari
del Sant Dubte d’Ivorra i
a l’Església Parroquial de
Sant Cugat, on es conserva
el reliquiari gòtic i el retaule del Sant Dubte.

Visita guiada pel Castell i
Església romànica de Santa
Maria (Castellfollit de
Riubregós).
Per reserves:
Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós: 93 869 30 31
Maria Morros: 93 803 58 24

La visita és gratuïta, però cal
reserva prèvia per telèfon o
correu-e:
973 52 40 39
santuari@santdubte.com

Estiu 2012

Església
de Sant Pere
de Talteüll
de Massoteres
Visites guiades a l’Església
de Sant Pere de Talteüll
i al patrimoni del municipi.
Per reserves:
Ajuntament de Massoteres:
Dimarts i divendres
de 9 h. a 14 h.
973 551 426
ajuntament@massoteres.cat
www.massoteres.ddl.net
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Descobreix el nostre patrimoni:
museus i espais expositius.
Museu del Pa
de Torà

Aula Rural del
Solsonès (Pinós)

Localització i contacte:
Museu del Pa de Torà
C/ del forn, 4 Torà.

Visita lliure o visita
guiada concertada reservant
a l’Ajuntament de Torà:
973 473 028 - www.tora.cat

Edifici de tres plantes construït amb pedra. Els dos pisos
superiors presenten habitatges
particulars, mentre que els
baixos, que és el lloc on es troba el forn, s’han museïtzat per
poder ser visitats. S’accedeix
a l’edifici per un porxo amb
volta i dos arcs escarsers als extrems. Si accedim a l’interior
una reixa impedeix el pas del
visitant, però es pot veure
perfectament el forn amb el

forn de llenya pròpiament
dit al centre. A sobre es pot
observar l’obrador amb tots els
estris que hi guarden relació i
a sota s’acumulen un conjunt
de màquines d’ús habitual
en l’elaboració de la farina.
Aquest forn va estar en funcionament fins l’any 1904.
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L’aula rural d’aprenentatge
és un espai educatiu sobre el
món rural, un espai obert a
tothom qui estigui interessat
a conèixer la realitat d’aquest
món rural i aprendre a gaudirne. La visita a l’aula consta de
tres espais temàtics:
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Centre
d’Interpretació
del Carlisme a
Catalunya: Els
Tristany (Pinós)

Exposicions i reportatges
que tenen com a eix la
temàtica rural.
Mapa del Solsonès
en 3D, a escala.
Maquetes
L’espai de les maquetes ajuda
a comprendre la singularitat
paisatgística i la distribució
geogràfica particular d’aquesta
comarca, integrada principalment per masies disseminades,
i on des de sempre la parròquia ha estat centre social i
cultural.

Per a més informació:
Coordinació Rural
de Catalunya (CRUC):
973 483 536
Ajuntament de Pinós:
973 473 292
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Centrat en l’art barroc del
Solsonès i en les revoltes que al
segle XIX desencadenaren les
tres guerres carlines amb el
fil protagonista dels Tristany
d’Ardèvol. Finalment, s’hi
explica la mort del general
Rafael Tristany i el trasllat posterior del fèretre al cementiri
d’Ardèvol. Es pot visualitzar
un audiovisual il·lustratiu de
la significació del Carlisme a
Catalunya i, especialment, al
Solsonès.
Per a més informació:
Ajuntament de Pinós:
973473292 (entre setmana)
o bé dirigint-se al Restaurant
Hostal de Pinós (Pl. Santuari
de Pinós) i trucar al telèfon
659 117 869 (caps de setmana).
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Descobreix el nostre patrimoni:
EIN, Vall del Llobregós i turisme ornitològic.

Foto: Fermí Sort

Foto: Fermí Sort

Foto: Fermí Sort

L’EIN de la
Vall del Llobregós
12
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L’Espai d’Interès Natural de
la Vall del Llobregós amb una
superfície total de 1.190,48
ha inclou part dels municipis
de Biosca (165 ha), Massoteres
(52ha) i Sanaüja (973 ha).
Comprèn una de les zones
guixenques característiques de
la Depressió Central catalana
essent una de les més ben
conservades i un dels motius
principals de la seva declaració com a espai protegit. L’EIN
també forma part d’una unitat
major de protecció, anomenada Valls del Sió- Llobregós
que s’inclou dins de la xarxa
europea d’espais Natura 2000,
amb l’objectiu d’ augmentar
la protecció i millorar la
gestió dels hàbitats i de les
espècies d’interès comunitari.
En aquest sentit, la Comissió
Europea fa especial incidència
en els hàbitats amb vegetació
de sòls guixencs, alhora que
assenyala la necessitat de

protecció amb caràcter prioritari dels matollars gipsícoles i
estepes guixenques.

ribera a les vores del riu Llobregós format per xops, albers,
freixes, oms, salzes i tamarius.

La vegetació pròpia d’aquests
sòls guixencs son les timonedes gipsícoles. Les timonedes
que es troben protegides a
l’EIN Vall del Llobregós són el
ruac (Ononis tridentata) i la
tricola (Gypsophila struthium
Subsp. Hispanica), i, més localment, l’heliantem esquamós
(Helianthemum squatamtum) i el morritort guixenc
(Lepidium subulatum). Totes
aquestes plantes arbustives tenen la consideració d’espècies
estrictament protegides.

Respecte a la fauna, els animals que habiten aquest espai
no difereix gaire de la que és
pròpia de tota la comarca. S’hi
pot observar mamífers (com
el teixó, la guineu, el conill,
el porc senglar, la fagina, el
ratpenat); també rèptils (com
la serp blanca, el llangardaix
o la sargantana); respecte a
les aus, s’hi pot veure tant el
mussol, la puput, la garça, el
corb, la perdiu o també aus
aquàtiques com l’ànec de coll
verd, la polla d’aigua, la fotja
i fins i tot el bernat pescaire o
bé rapinyaires com l’esparver,
l’òliba i l’àliga perdiguera, que
disposa d’aquests espais com a
zona d’expansió territorial de
la seva creixent població.
Font: Historia natural de la
Segarra.

A més a més, a les zones on
desapareixen els guixos, són
freqüents les brolles calcícoles
de romaní o petits fragments
de carrascars. També destacar
la presencia de rouredes de
fulla petita amb boix, bosc de
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Foto: Associació Espai Llobregós.

Bassa
de Palouet
En els últims anys, aquest
espai s’ha convertit en un lloc
idoni per passejar, respirar i
observar la natura, o bé també
fer-hi activitats senderístiques
recorrent-lo a peu i en btt ja
que s’hi han senyalitzat tres
rutes que podeu consultar
a l’apartat de Rutes d’aquest
catàleg.
També cal destacar que tota
la zona de l’EIN del Llobregós
ofereix diversos miradors
panoràmics de tota la vall, ja
que qualsevol punt elevat del
territori es converteix en un
excel·lent indret per observar el paisatge de gran valor
geològic, la flora i la fauna. A
més a més, aquest espai també
està equipat amb senyalització que permet conèixer al
visitant una mica més sobre la
formació geològica de la zona,
les construccions tradicionals
o bé la vegetació.

Si voleu conèixer més a fons
els atractius de l’EIN i activitats concretes que s’hi duen a
terme, podeu consultar la pàgina web de l’Associació Espai
Llobregós: www.llobregos.net
Font: La vall del riu Llobregós
dins el Pla d’Espais d’Interès
Natural i la Xarxa Natura
2000. Un espai idoni per recórrer rutes a peu i en BTT.

La Bassa de Palouet està situada al terme municipal de Massoteres i forma part de l’Espai
Xarxa Natura 2000 “Valls del
Sió-Llobregós”, espai designat
com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i com a Zona
d’Especial Protecció per a les
Aus (ZEPA) degut a la rellevància dels seus hàbitats naturals
i a la flora i fauna presents.
En els períodes migratoris,
és utilitzada per una gran
varietat d’aus com a zona
d’alimentació, descans i reproducció de diverses espècies
pròpies de zones humides.
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Som-hi!, t’hi apuntes?

Geocaching

14
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El geocaching o caçadors de
geoamagatalls, és una activitat
a nivell mundial, que consisteix en amagar i trobar cachés
–o tresors–. Aquests es poden
trobar en qualsevol punt del
planeta i, per descobrir-los,
només cal un receptor GPS i esperit aventurer. Normalment,
la persona que ha “caçat” el
tresor ho fa saber visitant el
web www.geocaching.com, on
queda la visita registrada i pot
expressar les seves impressions
sobre el tresor trobat, afegir
fotos, etc. L’interès que desperta aquesta activitat no només
prové de desxifrar el tresor
que s’amaga en unes coordenades concretes, sinó que és un
divertit joc per als amants de
la natura i l’esport.

Pitch & Putt
bonÀrea
Si vols buscar tresors a la Vall
del Llobregós, els trobaràs als
municipis de:
Castellfollit de Riubregós:
- Antiga Fabrica de ciment
UMSA
- Torre del Castell de St. Esteve
- Torre d’en Balet
Calonge de Segarra:
- El collet de les forques
- Santa Fe de Calonge
- La Font d’Aleny

El camp de Pitch&Putt de
bonÀrea està integrat en un
entorn típicament segarrenc.
Els divuit forats del recorregut
distribuïts en 14 hectàrees són
variats i tècnics, les distàncies
oscil·len entre els 70 i els 120
metres cada forat. Es disposa
d’un espai de pràctiques on
fer la iniciació o bateig de
Pitch&Putt (5) per adquirir les
primeres nocions del joc. També es pot contractar el serveis
d’un professor. Complementen
les instal·lacions dues pistes de
pàdel, una zona de jocs amb
parc infantil, un restaurant,
vestidors, dutxes, botiga de
material i roba de Pitch&Putt i
pàdel. La instal·lació esportiva
està oberta a tothom que desitgi jugar-hi, a uns preus molt
econòmics.

www.TurismeLlobregos.cat

Pàdel
bonÀrea

PaintBall
Solsonès

Circuit
Galls motor

El Pàdel, barreja d’esquaix
i tennis, és un esport molt
divertit i que s’aprèn ràpidament. Les dues pistes de pàdel
de bonÀrea estan situades en
el complex esportiu de la Fundació bonÀrea a Massoteres,
integrat a més per un camp de
18 forats de Pitch&Putt i un
restaurant. Les pistes de Pàdel
són a disposició de tothom, a
uns preus molt econòmics.

Si vius a Solsona, Cardona,
Manresa, Calaf, o Barcelona i
t’agrada practicar el Paintball,
som la teva millor opció!.
Som a Pinós.

Al bell mig de Catalunya es
troba la primera escola de
ral·lis permanent de l’estat
espanyol. Aquest centre és el
somni per qualsevol aficionat
al motor que vulgui aprendre, gaudir i viure l’emoció
extrema de ser Pilot de Ral·li
per un dia! Les Instal·lacions
de RallyCenter són idíl·liques
per la pràctica d’aquest esport,
disposen d’una finca de 1000
hectàrees amb 35km de trams
de diferents nivells. Adequat
amb sales d’actes, vestuaris
i una casa de turisme rural.
Aquest paradís pels amants
del motor es troba a Les Cases
de Matamargó, al municipi
de Pinós, entre la comarca del
Bages i el Solsonès.

Fundació “bonÀrea”:
Pitch&Putt i Pàdel
Km 3 de la carretera
de Guissona a Solsona
(Massoteres)
Contacte:
973 294 212
fundaciobonarea@bonarea.com
www.cag.es/fundaciobonarea

PaintBall Solsonès:
Matamargó (Pinós)
Contacte:
637 411 071
info@paintballsolsones.es
www.paintballsolsones.es

RallyCenter:
www.rallycenter.es
902106899
Galls Motor:
Les Cases de Matamargó
(Pinós)
www.gallsmotor.com
973 473 213
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Rutes per la
Vall del Llobregós
El paisatge de la Vall del
Llobregós està format per
un gran nombre de camins,
corriols i senders, molts d’ells
utilitzats des de temps pretèrits i, actualment, caiguts
en desús de les seves funcions
principals.

En els darrers anys, s’ha
iniciat un procés de recuperació i condicionament d’aquest
viari tradicional, per part de
diversos agents del territori,
amb l’objectiu de donar-li
nous usos que responguin
al desig de la societat actual
d’aproximar-se a l’entorn
i al patrimoni rural.

La Vall del Llobregós ofereix
als seus visitants la possiblitat de conèixer-la a través
dels seus camins, ja sigui a
peu, amb bicicleta o a cavall,
tot seguint alguns dels diferents itineraris creats. Tanmateix, si es prefereix, també
es pot fer resseguint les
sinuoses carreteres d’aquest
territori amb vehicle.

Vegeu tota la
informació sobre
les rutes al
mapa annex.
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Baixa’t els tracks al web de l’Associació de Municipis de la Vall del Llogregós:
www.TurismeLlobregos.cat

www.TurismeLlobregos.cat

Vols recórrer la Vall del Llobregós?
Aquí tens les nostres rutes:
1 Ruta del Molí de la Cava
Ruta circular: sí
Distància: 7,42 km

Altura màxima: 441 m
Altura mínima: 394 m
Desnivell màxim: 47 m
Ascenció acumulada: 142 m

4 Ruta de Palouet i Talteüll
Ruta circular: sí
Distància: 12 km

Altura màxima: 50,2 m
Altura mínima: 421 m
Desnivell màxim: 81 m
Ascenció acumulada: 281 m

7 Ruta de la
Torre de Vallferosa
Ruta circular: sí
Distància: 7,9 km

Altura màxima: 669 m
Altura mínima: 427 m
Desnivell màxim: 242 m
Ascenció acumulada: 424 m

10 Ruta dels Boixadors
Ruta circular: sí
Distància: 21 km

Altura màxima: 815 m
Altura mínima: 595 m
Desnivell màxim: 270 m
Ascenció acumulada: 732 m

13 Ruta del Mossèn Bernat
Ruta circular: no
Distància: 8,6 km

Altura màxima: 584 m
Altura mínima: 436 m
Desnivell màxim: 148 m
Ascenció acumulada: 303 m

2 Ruta de les Gesses
Ruta circular: sí
Altura màxima: 494 m
Distància: 12,53 km Altura mínima: 389 m
Desnivell màxim: 105 m
Ascenció acumulada: 268 m

5 Ruta de les Cabanes
de Volta
Ruta circular: sí
Distància: 21 km

Altura màxima: 620 m
Altura mínima: 415 m
Desnivell màxim: 205 m
Ascenció acumulada: 421 m

8 Ruta de Sant Pere de l’Arç
Ruta circular: no
Distància: 5 km

Altura màxima: 656 m
Altura mínima: 572 m
Desnivell màxim: 84 m
Ascenció acumulada: 124 m

11 Ruta de Dusfort
Ruta circular: sí
Distància: 8,7 km

Altura màxima: 676 m
Altura mínima: 563 m
Desnivell màxim: 113 m
Ascenció acumulada: 204 m

14 Ruta de Sant Ramon
Ruta circular: no
Distància: 8 km

Altura màxima: 671 m
Altura mínima: 547 m
Desnivell màxim: 124 m
Ascenció acumulada: 129 m

3 Ruta de l’Aubaga
i la Solana
Ruta circular: sí
Distància: 11,9 km

Altura màxima: 496 m
Altura mínima: 389 m
Desnivell màxim: 107 m
Ascenció acumulada: 231 m

6 GR de la Vall del Llobregós
Ruta circular: sí
Distància: 65 km

Altura màxima: 762 m
Altura mínima: 410 m
Desnivell màxim: 352 m
Ascenció acumulada: 1483 m

9 Ruta d’Anfesta
Ruta circular: no
Distància: 3 km

Altura màxima: 595 m
Altura mínima: 492 m
Desnivell màxim: 103 m
Ascenció acumulada: 128 m

12 Ruta de Castellfollit
Ruta circular: sí
Distància: 31 km

Altura màxima: 768 m
Altura mínima: 473 m
Desnivell màxim: 295 m
Ascenció acumulada: 813 m

15 Ruta de Sant Ermengol
Ruta circular: no
Distància: 10 km

Altura màxima: 628 m
Altura mínima: 507 m
Desnivell màxim: 121 m
Ascenció acumulada: 214 m
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Llistat
d’empreses
turístiques
de la Vall del
Llobregós
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Turisme Rural. Lloguer casa sencera.

Situació

Cal Cristòfol

Vallferosa (Torà)

Cal Fustegueres

Vallferosa (Torà)

Cal Deufí

Sant Serni (Torà)

Cal Mas

Sant Serni (Torà)

Masia Manomelles

Biosca

Les Cots de Lloberola

Lloberola (Biosca)

Cal Vinyaire

Lloberola (Biosca)

Masia de Cal Llorenç

Biosca

Cal Millàs

Castellfollit de Riubregós

Cal Farrés

Aleny (Calonge de Segarra)

Cal Vila

Dusfort (Calonge de Segarra)

El Colomar de Cal Vila

Dusfort (Calonge de Segarra)

L’Era de Cal Marianet

Calonge de Segarra

Cal Xelín

Calonge de Segarra

Cal Bonic

Mirambell (Calonge de Segarra)

Cal Prat

El Soler (Calonge de Segarra)

Cal Sastre

Prades (La Molsosa)

Cal Gambada

Prades (La Molsosa)

Molí d’Enfesta

Enfesta (La Molsosa)

Cal Comorera

Palouet (Massoteres)

Les Pletes

Massoteres

Ca la Cecília

Coscó (Oliola)

Ca l’Albareda

Coscó (Oliola)

Masia Antaviana

Coscó (Oliola)

Casa Miralles

Matamargó (Pinós)

Cal Tristany

Ardèvol (Pinós)

La Masoveria, Casa Gardèn

Ardèvol (Pinós)

Casa Prat

Vallmanya (Pinós)

Ca l’Asenegre

Vallmanya (Pinós)

Turisme Rural. Servei hab./menjador.

Situació

Cal Miramunt

Claret (Torà)

La Collita

Vallferosa (Torà)

Cal Ros

Calonge de Segarra

Can Cuadros

Palouet (Massoteres)

Hotels i Pensions

Situació

Hostal Jaumet. Hotel 2 estrelles

Torà

Hostal Palouet de Segarra

Palouet (Massoteres)

Albergs i cases de colònies

Situació

Casa de colònies del Cal Mestre

Calonge de Segarra

Restaurants

Situació

Restaurant Hostal Jaumet

Torà

Restaurant Gòtic de Torà

Torà

Restaurant Can Solé Xic

Claret (Torà)

Restaurant Masia Cal Gou

Sant Serni (Torà)

Restaurant Bar Trèvol

Torà

Restaurant Cal Borres

Biosca

Restaurant Torrecombelles

Sanaüja

Restaurant La Mallola

Sanaüja

Restaurant Can Pep

Castellfollit de Riubregós

Bar-Restaurant Dusfort

Calonge de Segarra

Restaurant Cal Xuriguera 1601

Palouet (Massoteres)

Restaurant Vallmanya

Vallmanya (Pinós)

Restaurant Can Bosch

Ardèvol (Pinós)

Bar Restaurant Hostal de Pinós

Pinós

Elaboració artesanal

Situació

Antiga Casa Magí

Torà

Pastisseria Miramunt

Torà

Forn de pa Ca l’Argerich

Torà

Ensabona’t

Claret (Torà)

Carnisseria i xarcuteria Baró

Sanaüja

Fleca Cal Peretó

Sanaüja

Forn Joan

Sanaüja

Forn de Can Pep

Castellfollit de Riubregós

Pasta fresca Ambrosetti

La Molsosa

www.TurismeLlobregos.cat
Telèfon

Correu-e

Web

973 473 399

info@lacollita.com

www.casaruralcristofol.com

973 473 399

info@lacollita.com

www.casaruralfustagueras.com

686 504 826

info@caldeufi.es

www.caldeufi.es

973 473 581 — 676 086 185

info@calmas.net

www.calmas.net

973 473 369 — 660 153 740

masdenjaume@terra.es

www.manonelles.blogspot.com

606 422 669

lescots@lescots.com

www.lescots.com

637 990 322

calvinyaire@hotmail.com

www.calvinyaire.com

620 819 425 — 973 484 329

info@masiallorens.com

www.masiallorenç.com

938 681 237 — 647 011 245

calquec1@gmail.com

www.toprural.com

660 902 992 — 657 563 965

aleny@calfarres.com

www.calfarres.com

938 699 185 — 647 082 071

info@calvila.com

www.calvila.com

938 699 185 — 647 082 071

info@calvila.com

www.calvila.com

678 362 279

info@calmarianet.com

www.calmarianet.com

696 868 351

masiacalxelin@terra.es

www.calxelin.com

659 053 842

calbonic@gmail.com

www.calbonic.es

938 698 784 — 650 936 400

info@calprat.net

www.calprat.net

973 473 585 — 646 004 788

calsastre@calsastre.es

www.calsastre.es

973 473 437 — 608 132 940

calgambada@calgambada.com

www.calgambada.com

938 035 824 — 610 251 470

molienfesta@hotmail.com

973 554 050 — 646 276 586

molienfesta@hotmail.com

www.calcomorera.com

973 551 157 — 666 417 371

info@calcomorera.com

www.lespletes.com

609 846 701

info@calacecilia.com

www.calacecilia.com

609 846 713

info@calalbareda.com

www.calalbareda.com

609 846 713

info@calalbareda.com

www.calalbareda.com

973 296 113 — 687 866 369

miralles@casamiralles.com

www.casamiralles.com

973 482 535 — 637 437 271

caltristany@terra.es

www.caltristany.com

973 482 535 — 637 437 271

info@lamasoveria.cat

www.lamasoveria.cat

973 473 160 — 637 566 951

pratvallmanya@hotmail.com

www.agroturisme.org/html/prat.htm

973 473 163

calmarquet@calmarquet.net

www.calmarquet.net

Telèfon

Correu-e

Web

973 296 008

miramuntclaret@gmail.com

www.calmiramunt.com

973 473 399

info@lacollita.com

www.casaruralcollita.com

938 699 241 — 617 426 091

calros@calros.info

www.calros.info

973 294 106 — 654 239 884

info@cancuadros.com

www.cancuadros.com

Telèfon

Correu-e

Web

973 473 077

info@hostaljaumet.com

www.hostaljaumet.com

973 055 001

hostal@hostalpalouetdesegarra.com

www.hostalpalouetdesegarra.com

Telèfon

Correu-e

Web

938 680 409

calonge@diba.cat

www.calongesegarra.cat

Telèfon

Correu-e

Web

973 473 077

info@hostaljaumet.com

www.hostaljaumet.com

973 473 538

reserves@goticdetora.cat

www.goticdetora.com

973 296 008

miramuntclaret@gmail.com

www.calmiramunt.com

973 473 405

metalgou@yahoo.es

www.masiacalgou.com

973 473 325
973 473 632 — 973 056 032

info@calborres.com

www.calborres.com

627 447 903

torrecombelles@hotmail.com

www.poblescatalunya.com

973 476 198

lamallolarestaurant@yahoo.com

938 693 038 — 679 209 818

canpeprestaurant@gmail.com

636 607 913

restaurantdusfort@gmail.com

973 055 001

restaurant@hostalpalouetdesegarra.com

www,restaurantcanpep.es.tl
restaurant@hostalpalouetdesegarra.com

973 473 867
973 473 212

mmadrobau@hotmail.com

973 473 062 — 687 528 057

pinosrestaurant@hotmail.com

Telèfon

Correu-e

Web

973 473 051

info@casamagi.com

www.casamagi.com

973 473 083

canmiramunt@gmail.com

973 473 179
973 296 008

miramuntclaret@gmail.com

973 476 037

tmcarrerasb@gmail.com

973 476 018

nati@calpereto.com

www.calmiramunt.com
www.calpereto.com

973 476 140
938 693 038

gerard-vendrell@hotmail.com

973 296 089 — 655 588 076

davide-dolcevita@hotmail.com

www.ambrosettipastafresca.com
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Coordina:

Amb el suport de:

