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i n t r o d u c c i ó

Propostes  per gaudir d’una bona estona
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i n t r o d u c c i ó

L’Urgell és una comarca d’interior situada a la plana de Lleida, molt accessible i ben comunicada que 
posa a l’abast del visitant tots els seus valors culturals i paisatgístics en un entorn que conserva la seva 
genuïnitat. Allunyada del brogit dels nuclis turístics per excel·lència, l’Urgell aporta uns valors cada 
cop més preuats per a aquells que cerquen el recer, la calma, el gaudi d’ uns pobles i uns paisatges 

autèntics.
Tot i l’aparent uniformitat del paisatge es poden distingir uns sectors físicament molt diferenciats: la vall del 
riu Corb, la conca del riu d’Ondara, la ribera del riu Sió i el sector de la plana de l’Urgell. Cadascun d’ells, amb 
un caràcter propi, aporta uns trets paisatgístics singulars que us convidem a descobrir.
La capitalitat de l’Urgell és exercida per Tàrrega, que juntament amb Agramunt i Bellpuig  aglutinen bona 
part de l’activitat  econòmica i cultural. Són nuclis amb una àrea d’influència que s’ estén més enllà dels límits 
comarcals per la seva oferta de comerç i serveis i pel seu dinamisme.
La història hi ha deixat una forta empremta amb joies arquitectòniques tan importants com el monestir 
cistercenc de Vallbona de les Monges, el Convent de St. Bartomeu i el Mausoleu de Ramon Folch de Cardona 
de Bellpuig o l’església romànica de Santa Maria d’Agramunt. Aquests béns culturals s’han vist enfortits amb 
la creació de nombroses instal·lacions museístiques, la celebració de fires i festes populars o l’artesania, molt 
arrelada a la comarca. 
Tots els municipis de la  comarca de l’Urgell, juntament amb els de les comarques de  l’Alt Camp i la Conca 
de Barberà formen La Ruta del Cister, amb un èmfasi especial en els monestirs cistercencs de Vallbona de 
les Monges, Santes Creus i Poblet. Les rutes senyalitzades a peu o amb bicicleta són una bona manera de 
descobrir tot l’encant de la natura en qualsevol època de l’any.

Propostes  per gaudir d’una bona estona

E Encara no has tastat 

 el torró i la xocolata a 

 la pedra d’Agramunt ?

E  Ja has vist el mausoleu 

 de Ramon Folch de 
 Cardona  de Bellpuig ?

E Atreveix-te i entra al 

 laberint de blat de moro 

 de Castellserà

E Coneixes com vivien 
 els íbers al Poblat Ibèric 

 del Molí d’Espígol 
 de Tornabous ? 

E Relaxa’t als allotjaments 

 de la comarca i 
 assaboreix el gust 
 autèntic de la cuina 
 urgellenca 

E  Fes memòria històrica 

 i baixa fins al refugi   

 antiaeri  d ‘Agramunt

E Practica l’esport del 
 golf al pitch&putt de 

 Bellpuig

E Fes salut al nou 
 balneari de Rocallaura

E Treu el nen que portes 

 dins i visita el Museu 

 de Joguets de Verdú

Fira Tàrrega de teatre al carrer Paisatge de la Vall del Corb
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l a  r u t a  d e l  c i s t e r

Horaris de visita als monestirs del Cister:La Ruta del Cister és un dels territoris més rics 
en història, art i tradicions  que engloba les 
comarques de l’Urgell, la Conca de Barberà i 
l’ Alt Camp . Si bé el seu nom és degut als tres 

monestirs d’aquest orde monàstic - Vallbona de les 
Monges, Santes Creus i Poblet. La Ruta comprèn el 
conjunt de municipis de les tres comarques i el seu 
objecte és la promoció de tots els valors d’interès 
turístic que posseeixen: gastronomia, espais naturals, 
artesania, pobles amb encant…
Tots i cada un dels pobles de les tres comarques van 
tenir alguna vinculació a un monestir  i  la majoria 
es van fundar en plena repoblació i reconquesta 
del que es va anomenar la Catalunya Nova. La Ruta 
del Cister ja la va fer efectiva Ramon Berenguer IV, 
en el segle XII, quan va cridar els monjos del Cister 
a venir a Catalunya i a col·laborar en les tasques de 
revitalització del territori. A part dels tres grans 
monestirs s’anaren fundant diverses filials: dins 
l’Urgell hi ha el monestir del Pedregal prop de 
Tàrrega, el de la Bovera i el de Vallsanta a Guimerà, i 
el Santuari del Tallat a Rocallaura. 
Així com en aquella època la seva creació va 
representar un gran revulsiu  espiritual, econòmic i 
cultural, l’actual Ruta del Cister ha vingut a potenciar 
turísticament aquestes terres.
Conèixer aquests municipis és retornar a les 
tradicions, a la vida rural i a la gran personalitat que, 
arrelada a la seva història, ha fet d’aquesta terra un 
símbol de futur.
 

Poblet Santes Creus Vallbona de les Monges
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l a  r u t a  d e l  c i s t e r

Horaris de visita als monestirs del Cister:
E MONESTIR DE POBLET
Telèfon dels guies: 977 870 254    
Comunitat: 977 870 089 
visita@poblet.cat  •  www.poblet.cat

Del  13 d’octubre al 15 de març:
Laborables, de 10  a 12.40 h i de 15 a 
17.25 h
Diumenges i festius, de 10  a 12.25 h 
i de 15  a 17.25  h
Del 16 de  març al 14 de juny:
Laborables, de 10  a 12.40 h i de 15  a 
17.50 h
Diumenges i festius, de 10 a 12.25 h i 
de 15 a 17.25 h
Del 15 de  juny al 14 de setembre:
Laborables, de 10  a 12.40 h i de 15  a 
17.50 h
Diumenges i festius, de 10 a 12.25 h i 
de 15 a 17.25 h
Del 15 de setembre al 12 d’octubre:
Laborables, de 10  a 12.40 h i de 15  a 
17.50 h
Diumenges i festius, de 10 a 12.25 h i 
de 15 a 17.25 h

 • Els dilluns és obert. 
 •  Cada vint minuts, visites guiades. 
 •  La durada de la visita és d’uns 
  40 minuts.
 • Per a grups, millor avisar.
 •  Horari de misses: laborables 8 h, i 

diumenges i festius a les 10 h, a les 
   13 h, i a les 18 h. A l’estiu (del 15 de juny 

al 14 de setembre) la missa de la tarda 
és a les 18.30 h

 •  Tancat els dies 25 i 26 de desembre,  
i 1 de gener. El dia de Reis, el Dijous i 
Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua, 
només obert al matí.  

E  MONESTIR DE SANTES 
CREUS

Telèfon del Monestir: 977 638 329   
Parròquia: 977 638 328 

De l’1 d’octubre al 31 de maig:
De 10  a 17 h
De l’1 de juny al 30 de setembre:
De 10 a 18.30 h 

AUDIOVISUAL: “ El món del Cister”. 
Cada quart d’ hora a partir de les 
10.15 h fins a 1 hora abans de tancar. 
Inclòs en el preu de l’entrada.

 • Els dilluns no festius, tancat. 
 •  La visita guiada no està inclosa en 

el preu de l’entrada. Per a grups cal 
concertar visita al tel. 695 186 873

 • Horari de misses:  
  diumenges a les 12.30 h
 •  Tancat els dies 25 i 26 de desembre, 
  1 i 6 de gener.   

E  MONESTIR DE VALLBONA 
DE LES MONGES

Telèfon del monestir  973 330 266      
vallbona@vallbona.com     
www.vallbona.com

Estiu: de març a octubre:
Laborables, de 10.30  a 13.30 h i de 
16.30  a 18.45 h
Diumenges i festes de precepte, de 12 a 
13.30 h i de 16.30 a 18.45 h

Hivern: de novembre a febrer:
Laborables, de 10.30  a 13.30 h i de 
16.30 a 18  h
Diumenges i festes de precepte, de 12 a 
13.30 h i de 16.30  a 18  h
 
 • Els dilluns no festius, tancat. 
 • Els dilluns del mes d’ agost, obert.
 •  Totes les visites són guiades. Per a 

grups, millor avisar.
 •  La darrera visita, mitja hora abans  

de tancar.
 •  La durada de la visita és d’uns 30 

minuts.
 • Horari de misses: laborables 8.30 h, i  
   diumenges i festes de precepte a les 

11 h
 • Horari de vespres: 19.30 h 
 •  Tancat els dies 25 i 26 de desembre,  

i 1 i 6 de gener. 

Filials de l’orde del Cister

Santuari de la Bovera Ermita del Pedregal

Convent de VallsantaSantuari del Tallat

CONSULTEU L’ENTRADA 
CONJUNTA 

ALS TRES MONESTIRS

www.larutadelcister.info
info@larutadelcister.info
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c a s t e l l s  i  t o r r e s

Visites guiades

Els poblats ibèrics

L
’Urgell, comarca plena de contrastos, terra 
de castells i torres de defensa,  llegendes i 
història. 
Els castells de Verdú, Guimerà, Ciutadilla, 

Maldà, Montclar, Montfalcó d’ Ossó i Bellpuig són 
exemplars captivadors del patrimoni monumental 
de la comarca. D’altres castells que mostren les seves 
restes més o menys encimbellades són els  d’Anglesola, 
Castellnou d’ Ossó, Claravalls i  Tàrrega. Cal destacar, 
també, tres importants torres de vigilància: el Pilar 
d’ Almenara,  la Torre de la Guàrdia i la Torre de 
Castellnou d’ Ossó.  

E CASTELL DE VERDÚ
 Visites concertades
 al tel. 973 347 216 E  CASTELL DE 

CIUTADILLA
 Visites concertades 
 al tel. 973 303 010

E  CASTELL DE 
MONTCLAR

 Tel. 973 402 045
  Horari: visites guiades 

diumenges a les 11 h, a 

les 12 h , i a les 13 h. 

     Juliol i agost cal 
consultar.

Castell de Bellpuig

Pilar d’Almenara
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l ’ u r g e l l ,  p a s s a t  i  f u t u r

Visites guiades

Els poblats ibèrics

E El Molí d’ Espígol de Tornabous 
  Tel. 675 785 126 (guia) 

 Tel. 934 246 577 (Museu d’Arqueologia de Catalunya)

 Horari:
 •  Hivern: (de l’1 d’octubre al 31 de maig) de dimarts a 

dissabte, de 10 a 13.30 h i de 15 a 18 h

 •  Estiu: (de l’1 de juny al 30 de setembre) de dimarts a 

dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h 

 El segon i l’últim diumenge de cada mes i els dies festius

 d’ entre setmana, obert només al matí, de 10 a 13.30 h.

E Els Estinclells de Verdú
 Visites concertades.
 Tel. 973 347 216 (Oficina de Turisme de Verdú) 

 Tel. 973 312 960 (Museu Comarcal de l’Urgell)

L’ Urgell compta amb  jaciments arqueològics d’ elevat interès històric. Podem destacar:

La comarca de l’Urgell  és territori de 
contrastos i la fusió entre el passat i el 
futur també hi és molt present. La història 
i els costums dels habitants dels  poblats 

ibèrics es barreja amb la innovació i la tecnologia 
del Parc eòlic Serra del Tallat.

El parc eòlic Serra del Tallat és un parc eòlic 
inaugurat l’any 2008 al sud de la comarca, en 
els termes municipals de Passanant i Belltall 
i Vallbona de les Monges. Aquest parc eòlic té 

una potència de 49,5 MW i està connectat al sistema 
elèctric per mitjà de la subestació pròpia situada 
a la zona de Montblanquet. La instal·lació es pot 
contemplar des del tram Montblanc - Tàrrega de la 
carretera C-14 i des de la mateixa Serra del Tallat. Té 
33 aerogeneradors de 80 metres, cadascun dels quals 
pot generar 1,5 MW. 

Parc eòlic Serra del Tallat 
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z o n e s  v e r d e s  i  d e  l l e u r e

Espais a l’aire lliure

A la comarca hi ha un gran nombre d’espais oberts al públic preparats per poder 

gaudir de la natura.

E  PASSEIG DEL SIÓ 
D’AGRAMUNT

E  ÀREA DE PÍCNIC 
D’ANGLESOLA

E  PARC DEL 
CONVENT DE SANT 
BARTOMEU DE 
BELLPUIG

E  ERMITA DE SANT 
ROC DE  DONZELL 
D’URGELL

E  ERMITA DE 
SANT ROC DE 
CIUTADILLA

E  PARC DE LA FONT 
VELLA DE MALDÀ

E  FONT DE SANTA 
MAGDALENA 

 DE VERDÚ

E  SANTUARI DE 
LA BOVERA DE 
GUIMERÀ

  El Santuari de la Bovera, a 

2 km de Guimerà, és un bell 

mirador de la comarca. Està 

cobert i preparat per a fer-hi 

foc, hi ha aigua, taules i bancs.

  Per demanar  les claus, cal 

trucar al Patronat de la Bovera 

al tel. 973 303 215

E  SANTUARI 
DEL TALLAT DE 
ROCALLAURA

  Santuari ubicat al mirador del 

Tallat, a 787 m d’altitud. Es pot 

visitar de dijous a diumenge, 

d’11 a 13 h. 
 Per a més informació: 
 tel. 973 084 007 

E  PARC DE 
MONTALBÀ A 
PREIXANA

  Equipat amb taules i bancs, 

focs per a fer-hi brasa, aigua i 

serveis. També hi ha una pista 

per realitzar-hi activitats. Hi ha 

un gran aparcament i àmplies 

zones per a passejar. Tel. de 

l’Ajuntament  973 320 404
 

E  PARC DE SANT 
ELOI DE TÀRREGA

  Des del cim de la serra de Sant 

Eloi, es divisa una magnífica 

vista de la ciutat. El Parc és 

obert al públic i és un autèntic 

museu a l’aire lliure on es pot 

gaudir de llargs i tranquils 

passeigs envoltats d’arbres, 

parc infantil, animals, etc.
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a l i m e n t s  d e  q u a l i t a t

Espais a l’aire lliure

Assaboreix els productes 
de l’Urgell!

Els vins amb Denominació d’Origen Costers 
del Segre; l’oli amb Denominació d’Origen 
Protegida les Garrigues; el Torró d’ Agramunt 
d’ Indicació Geogràfica Protegida; la xocolata 

a la pedra; a més de la fruita dolça de gran qualitat 
(poma, pera, préssec); els fruits secs (ametlles, nous); 
el cóc o coca de recapte; els caragols; les neules i 
galetes artesanes; els embotits (botifarra, llangonissa) 
i el formatge (de fabricació artesana) configuren  un 
selecte grup d’aliments elaborats a la comarca de  
l’Urgell. 
Pensem també en les plantes aromàtiques com el 
romer; el timó o la farigola;  la regalèssia de bastó; 
els caramels i confits;  la pastisseria típica amb les 
orelletes, els carquinyolis, el pa de pagès i els ametllats, 
entre d’altres.
Tots ells són productes gastronòmics amb excel·lents 
matèries primeres i elaborats amb mètodes 
tradicionals.
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a r t e s a n i a

A  l’Urgell hi ha una gran tradició artesanal i són diversos els  camps que abraça: 
ceràmica, vidre, pedra, fusta, joies... Però la ceràmica és l’expressió artística més 
important de la comarca, sobretot a la població de Verdú, que està declarada 
Zona d’Interès Artesanal per la Generalitat de Catalunya. 

Hi ha diverses fires on es dóna a conèixer l’artesania de la comarca. Vers el mes de juny 
se celebra la FESTA DEL SILLÓ I LA FIRA DE CERÀMICA de Verdú;  i vers el dia 6 de 
desembre se celebra la FIRA D’ARTISTES I ACTIVITATS TRADICIONALS a Tàrrega on hi 
ha una gran exposició d’artistes de la zona que mostren la seva obra i producció.

Tradició popular
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c a m i n s  d e  l ’ u r g e l l  a  p e u  i  a m b  B T T

La comarca de l’Urgell és un territori ideal per fer 
sortides a peu o amb BTT. Excursions de nivell fàcil 
i familiars amb molts matisos per a una descoberta 
inesperada i profitosa, tant de l’espai físic com de la 
història i de la cultura d’aquestes terres d’interior. 
Aquestes rutes estan senyalitzades mitjançant pals 
indicadors i marques de pintura.

Descobreix l’Urgell, tot 
fent esport i gaudint del 
paisatge i la natura!

1. En la publicació Camins de l’Urgell a peu

i amb BTT hi trobareu aquestes 12 rutes.  

2. GR-175  LA RUTA DEL CISTER

3. EL CAMÍ DE SANT JAUME

 

Aquest sender de 105 km enllaça els tres monestirs cistercencs 

de Santes Creus (Alt Camp), Poblet (Conca de Barberà) 

i Vallbona de les Monges (Urgell). 

www.larutadelcister.info
 
Primer sector: Santes Creus- Poblet

34,87 km i 7,45 hores
 
Segon sector: Poblet- Vallbona de les Monges

25,06 km i 5,30 hores
 
Tercer sector: Vallbona de les Monges- Santes Creus

44,6 km i 9,52 hores

Rocabertí 
de St. Salvador

Bellver d’Ossó

A-2

A-2

El Camí de Sant Jaume està 

declarat Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO i 

primer Gran Itinerari Cultural 

Europeu pel Consell d’Europa.

A la comarca de l’ Urgell hi ha 3  variants del 

camí:
 O  Ruta 1: sortida  del Cap de Creus (Girona), 

segueix en direcció cap a Montserrat, 

continua fins a la Panadella, passa per 

Cervera, el Talladell, Tàrrega, Vilagrassa, 

Anglesola i segueix fins a Castellnou 

de Seana, en direcció a Fraga, Lleida, 

Saragossa i Santiago de Compostela.

 O  Ruta 2: sortida de l’Abadia de Montserrat,  continua cap a Tàrrega 

i es dirigeix  a Tornabous, el Tarròs, la Fuliola, Boldú, Linyola, per 

continuar fins a Balaguer, San Juan de la Peña per enllaçar amb el 

camí aragonès a Santa Cilia de Jaca.

 O  Ruta 3: sortida de Tarragona cap a Lleida, travessa la comarca de 

l’Urgell per les poblacions de Vallbona de les Monges, els Omells 

de na Gaia, Maldà, St. Martí de Maldà, Belianes, Preixana i 

Bellpuig i continua cap a  Lleida.

 
Informació:
La credencial es pot aconseguir a l’Abadia de Montserrat,  a la Catedral 

de Santiago de Compostela i també a través de  la web dels Amics del 

Camí de St. Jaume.

O Associació dels Amics del Camí de St. Jaume de Sabadell 

 Tel. 616 834 400  
 info@camisantjaume.com , www.camisantjaume.com 

O Associació Amics dels Pelegrins a Santiago- Barcelona

 Tel. 690 35 25 43 

 amicsdelspelegrins@gmail.com , www.amicsdelspelegrins.org 

PR-C 55  LA SERRA DE 
MONTCLAR

PR-C 56  LA RIBERA DEL SIÓ
 
SENDER LOCAL  LA BOVERA 
I EL RIU CORB

PR- C 57  LA BARONIA DE 
MALDÀ

PR- C 58  LA SERRA DEL 
TALLAT
 
PR- C 64  LA BARONIA DE 
BELLPUIG 

PR-C 65  LA RUTA DELS 
OMELLS

PR- C 69  ELS PLANS DE 
CONILL

PR- C 72  ELS PLANS 
D’ALMENARA
 
PR- C 25  L’ONDARA, VERDÚ 
I EL CORB
 
PR- C 97 ANGLESOLA I LES 
CASES DE BARBENS

GR-3 SENDER DE GRAN 
RECORREGUT
El sender de gran recorregut té una 

llargada de nord a sud de 60 km i dóna 

a conèixer una àmplia visió del seu bell 

entorn físic i monumental. Es divideix 

en quatre trams, el tercer dels quals 

es relaciona amb el PR-C 25 l’Ondara, 

Verdú i el Corb. L’itinerari que travessa 

l’Urgell és Donzell d’Urgell - Agramunt 

- Tàrrega - Verdú - Guimerà - Ciutadilla - 

Vallbona de les Monges.
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a c t i v i t a t s  d e  l l e u r e

Gaudir del temps d’oci

A la comarca s’hi poden realitzar diferents activitats, cursets, tallers i visites guiades per tal de 

complementar l’estada a l’Urgell. Podeu gaudir del vostre temps d’oci  descobrint  aquestes 

propostes.

E  Agramunt 
VISITA GUIADA 
Oficina de Turisme - Tel. 973 391 089

E  Ciutadilla 
VISITA GUIADA 
Ajuntament - Tel. 973 303 010 o 

Sra. Montserrat, 
tel. 973 303 003 / 616 031 124

E  Vilagrassa 
PASSEJADES A CAVALL 
Hípica Ebe - Tel. 973 313 161

E  Tornabous 
VISITES GUIADES A CAMPS 

D’ARBRES FRUITERS
- Farré Fruits-  
Tel. 973 570 665 i  661 572 070 

- Fruits Casany Cornellana-

Tel. 670 212 826
 
RUTES GUIADES EN QUAD

Cal Modest- Tel. 973 713 017 

E  Verdú
VISITA GUIADA 
Oficina de Turisme
Tel. 973 347 216

ARTESÀ PER UN DIA , TALLER 
OBERT
Ceràmica Enric Orobitg
Tel. 973 347 220 

TALLERS EDUCATIUS I VISITES 
TEMÀTIQUES
Museu de Joguets i Autòmats - 
Tel. 973 347 049

E  Guimerà 
VISITA GUIADA PER LA VILA 

MEDIEVAL
Ajuntament - Tel. 973 303 038 i  

973 303 313 (Sr. Balcells)

E Les Puelles 
EXCURSIONS I RUTES A CAVALL 

Hípica Obrint Camí 
Tel. 659 450 811

E  Tàrrega 
EXCURSIONS A CAVALL  I  

ESCOLA D’EQUITACIÓ
Club Escola Hípica Tàrrega 

Tel. 630 952 932

VISITES GUIADES PER LA CIUTAT 

Museu Comarcal de l’Urgell

Tel. 973 312 960 

CIRCUIT PERMANENT : QUADS, 

MOTOS I COTXES
Club Escuderia Tàrrega
Tel. 670 919 181 i 973 310 046

E  Castellserà 
VISITA GUIADA A L’EDIFICI DE LA 

PANERA 
Ajuntament - Tel. 973 610 005 

LABERINT DE BLAT DE MORO

Cal Tonet - Tel. 973 610 598 

E  Bellpuig 
VISITA GUIADA
Oficina de Turisme
Tel. 973 320 536

GOLF  PITCH & PUTT
Golf Urgell- Tel. 973 320 742

  

ESCOLA DE PARAPENT, 
PARAMOTOR  I ALA DELTA 

Volager - Tel. 973 320 230

CIRCUIT DE MOTOCRÒS  DE 

CATALUNYA
Tel. 973 337 073

E  Belianes 
VISITA GUIADA
Ajuntament- Tel. 973 330 139 

ACTIVITATS PER AL CREIXEMENT 

PERSONAL
Cal Massot - Tel. 646 012 852  i  

973 330 579
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m u s e u s  i  e s p a i s  v i s i t a b l e s

Gaudir del temps d’oci

Descobreix la tradició, la història i l’art de l’Urgell 
recorrent els seus museus i espais visitables

E  Agramunt 
O ESPAI GUINOVART - Tel. 973 390 904 
Centre d’art contemporani que dóna a conèixer 
l’obra de Josep Guinovart.
Horari d’estiu: (del 21 de juny al 20 de setembre) 
de dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h; 
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i 
festius, d’11 a 14 h; els dilluns no festius, tancat.
Horari d’hivern: (del 21 de setembre al 20 de juny) 
de dimarts a divendres, de 10 a 13 h  i de 16 a 19 h; 
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h; diumenges i 
festius, d’11 a 14 h; els dilluns no festius, tancat. 
O MUSEU ETNOLÒGIC MUNICIPAL  
Tel. 973 391 089
O CASA MUSEU DE POESIA VISUAL LO PARDAL  
(GUILLEM VILADOT) - Tel. 973 391 089  
O REFUGI ANTIAERI DE L’ESGLÉSIA DE STA. MARIA  
Tel. 973 391 089 
Horari: dissabtes, d’11 a 13 h. Diumenges, de 12.45 
a 14 h. 
O GALERIA D’ART > a - Tel. 973 392 962
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 
20 h. Diumenges, de 12 a 14 h 

E  Bellpuig 
O CONVENT DE SANT BARTOMEU   
Tel. 973 320 292
Horari d’estiu: (de l’1 de juny al 30 de setembre) de 
dimarts a diumenge, de 10 a 13.30 h i de 15 a 
18.30 h. Dilluns tancat, excepte festius.
Horari d’hivern: (de l’1 d’octubre al 31 de maig) de 
dimarts a diumenge, de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h. 
Dilluns tancat, excepte festius.

O MAUSOLEU DE RAMON FOLCH DE CARDONA  
Tel. 973 320 536
O FUNDACIÓ PERELLÓ - Tel. 973 320 293
O SALA D’ART I PETIT MUSEU ETNOGRÀFIC   
Tel. 973 320 355

E  Anglesola 
O ESPAI DEL CARRO D’ANGLESOLA    
O CASA MUSEU  CAL GASSOL (estris agrícoles )    
Tel. 973 308 006

E  Belianes 
O ECOMUSEU DE LA VIDA RURAL   
O ANTIC MOLÍ D’OLI MAURICI MASSOT 
Tel. 973 330 139
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m u s e u s  i  e s p a i s  v i s i t a b l e s

Festes, fires i mercats

E  Montclar d’Urgell  
O CASTELL - Tel. 973 402 045 
Horari: els diumenges hi ha 3 torns de visites 
guiades, a les 11 , 12  i 13 h. Juliol i agost, consulteu 
horaris. Resta de dies, visites concertades.  

E  Tornabous  
O POBLAT IBÈRIC DEL MOLÍ D’ESPÍGOL  
Tel. 675 785 126  i  934 246 577 
Horari d’hivern:  (de l’1 d’octubre al 31 de maig) de 
dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 15 a 18 h 
Horari d’estiu:  (de l’1 de juny al 30 de setembre) de 
dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h 
El segon i l’últim diumenge de cada mes i els dies 
festius, obert de 10 a 13.30 h.

E  Vallbona de les monges
O REIAL MONESTIR CISTERCENC DE SANTA MARIA 
DE VALLBONA - Tel. 973 330 266 
Horari: de dimarts a dissabte, de 10.30 a 13.30 h i 
de 16.30 a 18.45 h. Diumenges, de 12 a 13.30 h i de 
16.30 a 18.45 h. A l’hivern (de novembre a febrer) 
l’horari de tarda és fins a les 18 h. Dilluns tancat. Els 
dilluns del mes d’agost, obert a partir de les 10.30 h.

E  Verdú
O CAL TALAVERÓ, CENTRE D’ART - Tel. 973 348 053
Horari: divendres de 17 a 21 h, dissabtes d’11 a 
14 h i de 17 a 21 h. La resta de dies, visites 
concertades.

O MUSEU DE JOGUETS I AUTÒMATS  
Tel. 973 347 049 
Horari d’hivern:  (d’octubre a maig), de dimarts a 
divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Dissabtes, d’11 a 
14 h i de 16.30 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h. 
Horari d’estiu: De (juny a setembre), de dimarts a 
divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Dissabtes, d’11 a 
14 h i de 16.30 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h. 
O MUSEU D’ARQUEOLOGIA - Tel. 973 347 216

E  Tàrrega  
O MUSEU COMARCAL DE L’URGELL  
Tel. 973 312 960 
Horari d’estiu: (juliol i agost) de dilluns a dissabte, 
de 12 a 14 h.
Horari d’hivern: ( de setembre a juny) de dilluns a 
divendres, de 12 a 14 h. Dissabtes, de 12 a 14 h i de 
18 a 21 h. Diumenges i festius, de 12 a 14 h. Resta de 
dies, visites concertades.
O SALA MARSÀ ( exposicions temporals)  
Tel. 973 310 731

E  Guimerà 
O MUSEU LA CORT DEL BATLLE - Tel. 973 303 313 i 
648 100 250
Horari: dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h.

E  La Fuliola 
O COL·LECCIÓ GEOLÒGICA LLUÍS FERRER   
O COL·LECCIÓ D’ARMES ANTIGUES I EINES DEL 
CAMP DE JOSEP PANÉ  
Tel. 973 570 013 
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u r g e l l  f e s t i u

Festes, fires i mercats

La comarca us rep amb un ampli ventall de propostes festives, fires i mercats. Preneu nota i 

animeu-vos a passejar per la comarca a qualsevol època de l’any.

E  GENER:  
Pessebre vivent 
de VALLBONA DE LES 
MONGES 

E  GENER:  
Festa dels Tres Tombs 
i Mercat Tradicional 
de St. Antoni Abat de 
TÀRREGA

E  FEBRER:  
Agr’auto, Fira del Vehicle 
d’Ocasió d’ AGRAMUNT 

E  FEBRER: 
Carnestoltes a                
L’ URGELL

E  ABRIL:  
 Processó dels 
Dolors de BELLPUIG 
(Divendres abans de 
Setmana Santa)

E  ABRIL: 
Festa dels Tres Tombs i 
Fira  Medieval          
d’ ANGLESOLA

E ABRIL: 
Aplec de la Sardana 
de PREIXANA 

E  ABRIL:  
Premi Valeri Serra 
i Boldú de Cultura 
Popular de BELLPUIG  

E  MAIG:  
Campionat del Món 
de Motocròs de 
BELLPUIG

E  MAIG:  
Trobada de Grups 
de Recreació Medieval 
de CIUTADILLA 

E  MAIG:   
 Firacóc de TÀRREGA

E  MAIG: 
Festa del Bandoler 
de CASTELLSERÀ

E  JUNY: 
Festa del Silló i Fira 
de Ceràmica de 
VERDÚ 

E   JUNY:  
Paellada popular      
d’ AGRAMUNT

E JUNY:  
Festa  del Segar 
de LA FULIOLA 
(últim diumenge) 

E  JULIOL:  
Festa del Batre de 
LA FULIOLA  (2n 
diumenge)

E  JULIOL:  
Mercapati de 
TÀRREGA

E   JULIOL: 
Paupaterres , Festival 
de Ritmes Ètnics de 
TÀRREGA

E  AGOST:  
Mercat Medieval 
de GUIMERÀ

E  AGOST: 
Figa Rock 
de LA FIGUEROSA
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u r g e l l  f e s t i u

Propostes interessants per als infants
E  SETEMBRE: 

Fira Tàrrega de Teatre 
al Carrer de TÀRREGA

E    SETEMBRE: 
Fira de l’Ametlla  
de  VILAGRASSA 

E    SETEMBRE:  
Fira del Caçador  
de TÀRREGA

E  OCTUBRE: 
Cap de Setmana Ibèric 
al Molí d’Espígol 
de  TORNABOUS 
(1r cap de setmana)

E  OCTUBRE:  
Festa de la Verema i 
el Vi de VERDÚ (vers el 
dia 12)

E  OCTUBRE:  
Fira  del Torró i la 
Xocolata a la Pedra 
d’AGRAMUNT (vers el 
dia 12)

E  DESEMBRE:  
Festa de l’Oli 
de BELIANES 
(1r cap de setmana) 

E  DESEMBRE  
Fira d’Artistes i 
Activitats Tradicionals 
de TÀRREGA (vers el 
dia 6)

E  DESEMBRE  
Parcs de Nadal 
a l’ URGELL

E  ACTIVITATS LUDICOFESTIVES:  

A l ‘Urgell  s’organitzen un ampli ventall d’actes  que 

podeu consultar mensualment a l’AGENDA CULTURAL 

D’ACTIVITATS 

www.urgell.cat

E  MERCATS SETMANALS de verdura, fruita, roba... 

Dilluns al matí, Mercat a Tàrrega

Dimarts al matí, Mercat a Bellpuig

Dimecres al matí, Mercat a Agramunt

Dissabte al matí, Mercat a Anglesola

E  MERCATS DE LES ANTIGUITATS I DE LES ARTS: 

Dissabte a la tarda (3r dissabte de mes) a Tàrrega 

E MERCAT DEL COL·LECCIONISTA:
Diumenge al matí (3r diumenge, cada dos mesos) a Bellpuig

E MERCAT DE SEGELLS, MONEDES I XAPES DE CAVA:

Diumenge al matí (1r diumenge de mes) a Tàrrega

E  DESEMBRE:  
Mercat de Nadal      
d’ AGRAMUNT (dia 8)

E  DESEMBRE:  
Mercat de St. Nicolau 
de BELLPUIG 
(vers el dia 8)

E  DESEMBRE:  
Pessebre vivent 
de ROCAFORT 
DE VALLBONA

E  OCTUBRE:  
Fira del Medi Ambient 
de TÀRREGA
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p r o p o s t e s  p e r  g a u d i r  a m b  e l s  i n f a n t s

Propostes interessants per als infants

L’ Urgell disposa d’un gran ventall de possibilitats perquè els 

nens i nenes també gaudeixin de l’encant de la comarca. 

E  Agramunt  
? ESPAI GUINOVART  
Tel. 973 390 904 

? CASTELL DE MONTCLAR  
   Tel. 973 402 045

?  CASA MUSEU DE POESIA VISUAL 

LO PARDAL - Tel. 973 391 089
? TORRE DEL PILAR D’ALMENARA

?  FÀBRIQUES DE TORRONS I XOCOLATA 

? PARC DEL SIÓ 

? REFUGI ANTIAERI
   Tel. 973 391 089

E  Anglesola
? ESPAI DEL CARRO I CAL GASSOL

   Tel. 973 308 006 

E  Belianes
?    ECOMUSEU I ANTIC MOLÍ D’OLI
   MAURICI MASSOT 
   Tel. 973 330 139

E  Vallbona de les Monges
? MONESTIR CISTERCENC DE    
   SANTA MARIA
   Tel. 973 330 266
? PARC EÒLIC SERRA DEL 
  TALLAT

E  Vilagrassa
? PASSEJADES A CAVALL  
   Tel. 973 313 161

i també visites guiades per 
les poblacions d’ AGRAMUNT, 
BELIANES, BELLPUIG, CIUTADILLA, 
GUIMERÀ, TÀRREGA i VERDÚ.

E  Bellpuig
? CONVENT DE SANT BARTOMEU    
   Tel. 973 320 292
? FÀBRICA DE CARAMELS 
   Tel. 973 320 011
? GOLF  PITCH & PUTT 
   Tel. 973 320 742
?   PARAPENT, PARAMOTOR  I ALA
   DELTA - Tel. 973 320 230 

E  Ciutadilla 
? CASTELL - Tel. 973 610 598

E  Guimerà
? TORRE DEL CASTELL
   Tel. 973 303 038

E  Tàrrega
? EXCURSIONS A CAVALL  I      
   ESCOLA - Tel. 630 952 932
? PARC DE ST. ELOI 

E  Tornabous
? POBLAT IBÈRIC DEL MOLÍ 
   D’ESPÍGOL - Tel. 675 785 126 i 
   934 246 577
? DESCOBERTA DE LA FRUITA     
    (Farré Fruits - Tel. 661 572 070; 

Fruits Casany Cornellana 
   Tel. 670 212 826)
? RUTES GUIADES EN QUAD 
   Tel. 973 713 017

E  Castellserà
? LABERINT DE BLAT DE MORO  
   Tel. 973 610 598 

E  Verdú
? TERRISSAIRES
? ARTESÀ PER UN DIA  
   Tel. 973 347 220 

? MUSEU DE JOGUETS I 
   AUTÒMATS - Tel. 973 347 049
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i t i n e r a r i s  p e r  c o n è i x e r  l ’ u r g e l l

Primer dia:

Us recomanem la visita a la població de Verdú 
amb el castell, l’església, el Museu de Joguets 
i Autòmats, el Centre d’Art Cal Talaveró, i el 
conjunt d’ obradors de cantirers i ceramistes 

que treballen el fang de forma tradicional. També la casa 
santuari de St. Pere Claver, el Museu d’ Arqueologia, el 
poblat ibèric dels Estinclells, l’ermita de St. Miquel i la Font 
de Sta. Magdalena.

La vila està declarada Zona d’Interès Artesanal de 
Catalunya i també Municipi d’ Interès Turístic. És el poble 
dels sillons negres, de la verema i del vi. Es poden concertar 
visites guiades.

Cap al migdia arribeu-vos fins a Guimerà. És una vila 
medieval que té una fisonomia única. Un laberint de 
carrers que s’enfilen cap al castell i l’església. Podeu visitar 
el Museu la Cort del Batlle, la torre cilíndrica que domina la 

E Itinerari de la zona SUD
Verdú ? Guimerà ? Ciutadilla ? Nalec ? Sant Martí de Riucorb ? 
Maldà  ? Vallbona de les Monges ? Els Omells de na Gaia ? Belianes

Vall del Corb, i si pugeu fins a dalt, a l’església hi trobareu el 
retaule d’alabastre de Josep M. Jujol i la reproducció en 3D 
del retaule gòtic d’ en Ramon de Mur. 

El poble està declarat Conjunt Historicoartístic d’Interès 
Nacional i forma part de la xarxa de Pobles amb Encant de 
Lleida. Es poden concertar visites guiades. 

És l’hora de dinar i sempre és recomanable asseure’s a 
la taula dels restaurants de la zona. Carregueu les piles i 
pugeu fins al Santuari de la Bovera, a 2 km de Guimerà, 
vinculat a l’orde del Cister; i a les ruïnes gòtiques del 
cistercenc Convent de Vallsanta, situat a peu de carretera.

Una bona opció ara, és dirigir-se cap a Vallbona de les 
Monges on hi ha un dels monestirs cistercencs més 
importants de Catalunya. Les visites són guiades i és obert 
de dimarts a diumenge. En acabar la visita, realitzar un 

Verdú Vallbona de les Monges

Guimerà Ciutadilla Sant Martí de Maldà
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i t i n e r a r i s  p e r  c o n è i x e r  l ’ u r g e l l

Primer dia:

Us recomanem la visita a Tornabous amb el 
Poblat Ibèric del Molí d’ Espígol. Es fan visites 
guiades, i és obert de dimarts a dissabte, i el 
2n i últim diumenge de mes. També podeu 

contemplar l’església, l’ajuntament, i podeu visitar les 
cambres de fruita on us explicaran el procés que segueix 
la fruita, des que la cull el pagès fins que arriba a taula. 

Seguiu fins a Anglesola on hi podreu admirar l’església 
amb el magnífic retaule de Sta. Anna, la creu de terme,  
les cases pairals, l’Espai del Carro i la Casa Museu Cal 
Gassol. Els dissabtes al matí hi ha mercat.
Cap al migdia arribeu-vos fins a Bellpuig. És una vila que 

E Itinerari de la zona CENTRE
Tornabous ? Anglesola ? Bellpuig ? Preixana ? Tàrrega ? Vilagrassa

posseeix grans exemplars d’ arquitectura renaixentista. 
Feu la visita guiada al Convent de Sant Bartomeu (obert 
de dimarts a diumenge); i al Mausoleu de qui fou virrei 
de Sicília i Nàpols, Ramon Folch de Cardona i Anglesola, 
que es troba dins l’església. Passegeu fins al castell de la 
vila. Cal destacar també la Fundació Perelló que recull 
l’obra escultòrica i pictòrica de J. Perelló.

Apropeu-vos a les instal·lacions de Golf Urgell Pitch & 
Putt. El camp està obert cada dia a partir de les vuit del 
matí. També podeu fer cursos de parapent i d’ala delta a 
l’escola de vol Volager.
Després de dinar podeu anar a Seana, passejar i visitar 

passeig pels carres i places és un plaer. Us recomanem 
la font de la plaça, els antics rentadors municipals i les 
cabanes amb volta de canó que hi ha disseminades pel 
terme. Vallbona forma part de la xarxa de Pobles amb 
Encant de Lleida.

De camí trobareu Ciutadilla, amb la magnífica torre del 
castell; Nalec i Rocafort de Vallbona, amb petits racons 
plens d’ encant; el petit nucli del Vilet; Sant Martí de Maldà 
amb una església que és un dels millors exemples d’estil 
barroc de la comarca; Maldà amb el seu imponent castell; 

Llorenç de Rocafort molt acollidor, i Vallbona de les Monges.
Tots aquests pobles estan dins La Ruta del Cister, que 
comprèn les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà 
i l’Urgell, les quals tenen com a denominador comú els 
monestirs cistercencs a la zona. 

Podeu consultar l’agenda cultural mensual de l’Urgell i 
realitzar algunes de les activitats lúdiques que us ofereix.

Ha arribat l’hora de sopar i descansar. Hi ha propostes 
diferents per a tots els gustos. 

Segon dia:

Podeu planificar arribar-vos fins a Rocallaura, on 
hi ha el Santuari del Tallat que és un dels indrets 
més elevats de la comarca amb  impressionants 
vistes panoràmiques;  i el Parc Eòlic Serra del 

Tallat on podeu veure de molt a prop els imponents 
molins, generadors d’energia.  També podeu anar cap 
als Omells de na Gaia, que conserva un cert regust 

medieval, i a l’acollidor nucli de Montblanquet.
Parada per dinar en alguna de les opcions escollides.

Visita a Belianes, que guarda grans tresors arquitectònics i 
artístics com l’Ecomuseu de la vida rural, l’Antic Molí d’oli 
Maurici Massot, i originals places i escultures. Es poden 
concertar visites guiades.

Llorenç de Rocafort Els Omells de na Gaia Maldà

Nalec
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i t i n e r a r i s  p e r  c o n è i x e r  l ’ u r g e l l

l’església, i d’aquí podeu dirigir-vos al magnífic entorn 
de les Cases de Barbens.

Si torneu a Bellpuig podeu arribar-vos a Preixana. A la 
part més alta del poble hi ha el parc de Montalbà, espai 
natural preparat per a pícnic. Edificis interessants que 
hi trobareu són l’església, les capelles així com l’estela de 

Preixana que és considerada un monument funerari del 
s.II a.C. Deixeu Preixana i arribeu fins a Tàrrega, capital 
de la comarca. 

Podeu consultar l’agenda cultural mensual de l’Urgell, i 
realitzar algunes de les activitats lúdiques que us ofereix.
Ha arribat l’hora de sopar i descansar. 

Segon dia:

Podeu planificar una visita guiada per Tàrrega. Hi 
destaquen la plaça Major, l’ajuntament, l’església 
de Sta. Maria de l’Alba i la creu de terme. La 
ciutat ofereix altres atractius com la plaça de Sant 

Antoni, el carrer Major (on hi ha  el Museu Comarcal de 
l’Urgell), el carrer de Sta. Anna (edifici modernista), i el 
carrer del Carme (Palau dels Marquesos de la Floresta i la 
Casa Sobies). 
Si voleu passejar i estar en contacte amb la natura arribeu 
fins al Parc de Sant Eloi on s’aixeca una ermita i des d’ on 
es divisa una magnífica panoràmica de la Plana de l’Urgell.
A 2 km de la vila es troba el Talladell, on destaca l’església, 
l’ermita del Pedregal (antiga filial de Vallbona de les 
Monges) i un munt de carrerons encisadors.
Continuant la carretera cap a Agramunt trobareu un munt 
de petits pobles. A mà dreta, Altet, amb l’església. Seguint 

hi ha Claravalls, amb el castell, l’església, l’ermita i la creu 
de terme. Sense deixar la via, a mà esquerra, hi ha Santa 
Maria de Montmagastrell on destaca l’església i un bonic 
paisatge amb el Canal d’Urgell de fons. Cal tornar enrere 
per la mateixa carretera i abans d’arribar a Tàrrega, cal 
agafar la carretera L-310 en direcció a Guissona que ens 
durà a la Figuerosa, on destaquen l’església, l’ermita i les 
restes de l’antiga església romànica; i si continueu trobareu 
Riudovelles amb una bonica església. 
Tornant a la ciutat de Tàrrega i agafant l’antiga N-II en 
direcció a Lleida, arribareu a Vilagrassa on ressalten 
l’església romànica de Santa Maria, l’ermita, les cases 
pairals i els porxos i carrerons.

Parada per dinar en alguna de les opcions escollides i 
retorn. 

Anglesola

Preixana Tàrrega Canal d’Urgell

Vilagrassa Convent de St. Bartomeu
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Un dia:

El viatge comença a Montclar d’Urgell on hi ha 
un magnífic castell declarat Bé Cultural d’ Interès 
Nacional. Es fan visites guiades els diumenges al 
matí, i la resta dies, visites concertades. També es 

pot admirar l’església.

Continueu per la carretera C-14 i desvieu-vos a l’esquerra 
en direcció a Donzell d’Urgell. En aquest petit poble hi 
ha una ermita, els voltants de la qual és un lloc ideal 
per a fer-hi pícnic. Hi destaquen l’ església, el castell 
i el monument a la dona que s’erigeix per gratificar-li 
el treball fet al camp. Prop d’aquí hi ha el curiós nucli 
deshabitat de Rocabertí de Sant Salvador.

Agafeu de nou la C-14 i desvieu-vos a l’esquerra on hi ha el 
poble de Mafet. Hi destaquen l’església i les cases pairals de 
cal Torres i cal Benet del Segarrenc. Continueu la mateixa 
via fins arribar a Agramunt, vila coneguda sobretot pel seu 
torró i la xocolata a la pedra. Hi podeu visitar l’església 
romànica de Santa Maria que data del segle XII, amb una 
espectacular portalada romànica de l’Escola de Lleida. En 
els soterranis de l’església es pot visitar el Refugi Antiaeri 
de la Guerra Civil. L’ajuntament, l’ermita de la Verge dels 
Socors, la plaça Mercadal, la plaça de l’Amball i el carrer 
del Sió són altres racons que cal conèixer.

A Agramunt hi ha també l’Espai Guinovart, fundació 
privada que exposa l’obra del pintor i escultor 
contemporani Josep Guinovart. És obert de dimarts a 
diumenge. També es poden fer visites al Museu Etnològic 
Municipal i a la Casa de Poesia visual Lo Pardal (amb 
l’obra de l’ artista Guillem Viladot).

Si deixeu Agramunt i seguiu per la L-303, en direcció a 
Cervera, arribareu a Puigverd d’Agramunt. Els edificis més 
destacats són l’església, el castell i l’ermita. Als afores de 
la població hi ha restes de paviments de mosaics a la vila 
romana dels Reguers.

Continueu la ruta per la mateixa carretera i arribareu a 
Castellnou d’Ossó. Destaca la Torre Romana del s.II a.C, 
l’església i el molí fariner. 

Si us incorporeu de nou a la carretera i seguiu el 
trajecte durant 1 km, trobareu un trencall que duu a 
Montfalcó d’Ossó. Admireu l’església i el castell amb 
la seva imponent torre. Seguiu l’itinerari en direcció a 
Ossó de Sió, aquí hi trobareu la creu de terme i l’església. 
Agafeu de nou la carretera i a mà esquerra trobeu la 
bonica població de Bellver d’Ossó; no us oblideu de 
veure l’església i la creu de terme.

Si quan sou a Agramunt preferiu començar el viatge 
per l’altra banda nord de la comarca us dirigiu per 
la carretera LV-3231 en direcció a Almenara Alta 
on s’erigeix el Pilar d’Almenara, que és una torre de 
vigilància de 14 m d’alçada des del capdamunt de la 
qual es divisa una magnífica panoràmica.

Continuant per la carretera arribareu a la Guàrdia, 
on destaca la Torre de la Guàrdia de Déu i les dues 
esglésies, una de les quals és d’inspiració gaudiniana.

Cal seguir fins a Tornabous i agafar la carretera C-53 
en direcció a Balaguer. A mà dreta hi ha un desviament 
que us duu a Castellserà,  i on podeu visitar l’església, 
l’ermita, la creu de terme i l’ edifici de la Panera.

Torneu a la carretera C-53 i aneu de nou en direcció a 
Tàrrega fins a Boldú, on hi destaquen l’església, la creu 
de terme i les cases pairals.

A 1 km hi ha la Fuliola. Passegeu pels seus carrers 
i admireu l’església, l’antiga Vila Closa, la plaça del 
Portal i les cases pairals. A la Fuliola també hi ha dos 
museus, el museu de les armes i les eines del camp de 
Josep Pané i la col·lecció geològica de fòssils i minerals 
de Lluís Ferrer.

El trajecte acaba al Tarròs, vila natal del president de 
la Generalitat de Catalunya Lluís Companys; hi ha un 
monument a la seva memòria. El poble també ofereix 
una bonica església d’estil goticorenaixentista. 

E Itinerari de la zona NORD
Agramunt ? Puigverd d’Agramunt ? Ossó de Sió ? Castellserà ? La Fuliola

Donzell d’Urgell Montfalcó d’Ossó La Guàrdia Bellver d’Ossó El Tarròs
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o f i c i n e s  d e  t u r i s m e

Com s’arriba a l’ Urgell?

> OFICINA COMARCAL DE TURISME 
DE L’ URGELLGELL
C. d’ Agoders, 16
25300 TÀRREGA     Tel. 973 500 707
turisme@urgell.cat    www.urgell.cat

OFICINA MUNICIPAL DE TURISME D’AGRAMUNT
Pl. del Pou, s/n
25310 AGRAMUNT    Tel. 973 391 089 
 turisme@agramunt.cat   www.agramunt.cat

> OFICINA MUNICIPAL DE BELLPUIG
C.Homenatge a la Vellesa, 6
25250 BELLPUIG     Tel. 973 320 536
oficinaturisme@bellpuig.cat   www.bellpuig.cat

> PUNT D’INFORMACIÓ MUNICIPAL DE BELLPUIG
Ctra. de Belianes, s/n
(Convent de Sant Bartomeu)
25250 BELLPUIG    Tel. 973 320 292
bellpuig.cultura@gencat.cat    www.bellpuig.cat

> OFICINA MUNICIPAL DE TURISME DE GUIMERÀ
Pl. Major, s/n
25341 GUIMERÀ    Tel. 973 303 525
www.guimera.cat

> OFICINA MUNICIPAL DE TÀRREGA 
Pl. Major, 1
25300 TÀRREGA    Tel. 973 311 608
ajuntament@tarrega.cat   www.tarrega.cat  

>  OFICINA MUNICIPAL DE TURISME DE VALLBONA 
DE LES MONGES 

Pg. Montesquiu, s/n
25268 VALLBONA DE LES MONGES
Tel. 973 330 567    Tel. 973 330 260
 ajuntament@vallbonadelesmonges.cat
http://vallbona.ddl.net

> OFICINA MUNICIPAL DE TURISME DE VERDÚ
 Pl. Bisbe Comelles, 13
25340 VERDÚ   Tel. 973 347 216
turisme@verdu.cat   www.verdu.cat

L’ Oficina de Turisme del Consell Comarcal 
ofereix un  servei de préstec de bicicletes. 
En poden ser usuàries totes les persones 
adultes i les majors de 14 anys i menors de 

18 anys, acompanyades d’un adult. S’han d’ acceptar 
prèviament una sèrie de condicions i dipositar una 
fiança de 20 euros, la qual serà retornada un cop s’hagi 
fet la devolució de la bicicleta en bones condicions.  
Per a més informació, Oficina Comarcal de Turisme de 
l’ Urgell,  tel. 973 500 707,  turisme@urgell.cat 
 

Servei de préstec de bicicletes 

•  La Pobla de Segur - Montclar - Mafet - 

Agramunt - Sta. Maria de Montmagastrell 

(embrancament) - Claravalls - Tàrrega - 

Barcelona
•  Barcelona - Tàrrega - Claravalls - Sta. Maria de 

Montmagastrell (embrancament) - Agramunt - 

Mafet - Montclar - Et Pont de Rei

•  Balaguer - Castellserà - Boldú - La Fuliola - 

 El Tarròs - Tornabous - Anglesola - Vilagrassa -  

 Tàrrega
•  La Guàrdia - La Fuliola - Boldú - Castellserà - 

Lleida
•  Tàrrega - Vilagrassa - Anglesola - Belpuig - 

Mollerussa - Lleida
•  Rocallaura - Vallbona de les Monges - Llorenç 

de Rocafort - Maldà - Belianes - Lleida

•  Tàrrega - Ciutadilla - Nalec - Rocafort de 

Vallbona - Sant Martí de Maldà - Maldà - 

Belianes - Lleida
•  Tàrrega - Cervera - Aeroport del Prat 

 (i viceversa) 
> Hispano Igualadina  - Tel. 934 882 621

•     Reus - Tàrrega - Cervera - Andorra

>Eixbus  - Tel. 973 271 470 
•   Girona - Cervera - Tàrrega - Lleida

> Autocars del Pla  - Tel. 973 580 556

•  Seana - Barbens - Ivars d’Urgell - Vallverd - 

Castellnou de Seana - Bellpuig - Vilanova de 

Bellpuig - Golmés - Mollerussa - Fondarella - 

Sidamon - Bell-lloc - Lleida 
•  Seana - Barbens - Ivars d’Urgell - Vallverd - 

Castellnou de Seana - Vilanova de Bellpuig - 

Bellpuig - Tàrrega (només dilluns)

•  Seana - Barbens - Ivars d’Urgell - Vallverd - 

Castellnou de Seana - Bellpuig - Vilanova de 

Bellpuig - Golmés - Mollerussa (només dimecres)

•  Els Omells de na Gaia - Belianes - Bellpuig (de 

dilluns a divendres i coincidint amb el calendari 

escolar)
> Autocars Agramunt  - Tel. 973 390 642

• Tàrrega - Verdú - Montornès de Segarra

•  Tàrrega - Verdú - Ciutadilla - Guimerà - Balneari 

de Vallfogona de Riucorb (aquest últim només 

juliol i agost) 
•  De dilluns a divendres (i coincidint amb el 

calendari escolar): Vallbona de les Monges - 

Llorenç de Rocafort - Maldà - Sant Martí de 

 Maldà - Rocafort de Vallbona-Nalec-Tàrrega

MÉS INFORMACIÓ: www.mobilitat.net

COTXE
•  Autovia A2  Barcelona - Tàrrega - Lleida - 

Madrid
• Autopista AP2 Lleida - Barcelona

•  Carretera de l’Eix Transversal  C-25 - Lleida - 

Tàrrega - Cervera - Girona
•  Carretera  Comarcal C-14 Andorra - Agramunt - 

Tàrrega - Montblanc
•  Carretera Comarcal C-53  Tàrrega - Anglesola - 

Tornabous - La Fuliola - Balaguer

TREN
•  Barcelona - Manresa - Tàrrega - Anglesola - 

Bellpuig - Lleida - Madrid.  RENFE - 

 tel. 902 240 202,  www.renfe.es

AUTOCAR
> ALSA - Alsina Graells
Tels. 902 422 242 i  973 310 739 

•  Cervera - Bellver d’Ossó -  Ossó de Sió - 

Montfalcó d’Ossó - Castellnou d’Ossó - Puigverd 

d’Agramunt - Agramunt - Lleida
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a j u n t a m e n t s

Com s’arriba a l’ Urgell?

Ajuntament d’Agramunt 
Tel. 973 390 057
Habitants: 5.608
Pobles agregats: Almenara 
Alta, Montclar d’Urgell, Mafet, 
Donzell d’Urgell i les Puelles.

Ajuntament d’Anglesola
Tel. 973 380 006
Habitants: 1.351

Ajuntament de Belianes
Tel. 973 330 139
Habitants: 589 Ajuntament de Bellpuig

Tel. 973 320 408
Habitants: 4.940

Ajuntament de Castellserà
Tel. 973 610 005
Habitants: 1.131

Ajuntament de Maldà
Tel. 973 330 045
Habitants: 261

Ajuntament de Preixana
Tel. 973 320 404
Habitants: 433

Ajuntament de Tornabous
Tel. 973 570 233
Habitants: 857
Pobles agregats: la Guàrdia 
d’Urgell i  el Tarròs.

Ajuntament de Ciutadilla
Tel. 973 303 010
Habitants: 226

Ajuntament de Nalec
Tel. 973 303 129
Habitants: 95

Ajuntament de Puigverd 
d’Agramunt
Tel. 973 391 068
Habitants: 278

Ajuntament de Vallbona 
de les Monges
Tel. 973 330 260
Habitants: 251
Poble agregat: Montblanquet. 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Rocallaura (Vallbona de 
les Monges)
Tel. 973 331 183
Habitants: 87

Ajuntament de Guimerà
Tel. 973 303 038
Habitants: 334

Ajuntament dels Omells 
de na Gaia
Tel. 973 330 235
Habitants: 142

Ajuntament 
de Sant Martí de Riucorb
Tel. 973 330 111
Habitants: 697
Pobles agregats: Rocafort de 
Vallbona, el Vilet i Llorenç de 
Rocafort.

Ajuntament de Verdú
Tel. 973 347 007
Habitants: 1.025

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Seana (Bellpuig)
Tel. 973 082 950
Habitants: 165

Ajuntament de la Fuliola
Tel. 973 570 013
Habitants: 1.239
Poble agregat: Boldú

Ajuntament d’Ossó de Sió
Tel. 973 390 790
Habitants: 219
Pobles agregats: Bellver 
d’Ossó, Castellnou d’Ossó i 
Montfalcó d’Ossó.

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
del Talladell (Tàrrega)
Tel. 973 314 348
Habitants: 243

Consell Comarcal 
de l’Urgell (Tàrrega)
Tel. 973 500 707

Ajuntament de Vilagrassa
Tel. 973 311 162
Habitants: 455

Ajuntament de Tàrrega
Tel. 973 311 608
Habitants: 16.539
Pobles agregats: Altet, Santa 
Maria de Montmagastrell, 
Claravalls, la Figuerosa i 
Riudovelles. 



CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

OFICINA COMARCAL DE TURISME DE L’ URGELL
 C. d’ Agoders, 16          25300 TÀRREGA
Tel. 973 500 707      turisme@urgell.cat

www.urgell.cat
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