AGRAMUNT
Antic mercat, actualment
seu de l’Espai Guinovart.
A la plaça, monument als
torronaires d’Agramunt
A la pàgina anterior,
detall de l’adoració dels
reis Mags a la portalada
de l’església de Santa
Maria d’Agramunt (s. XII)
Antiguo mercado,
actualmente sede del
Espacio Guinovart. En la
plaza, monumento a los
turroneros de Agramunt
En la página anterior,
detalle de la adoración
de los reyes Magos en la
portalada de Santa Maria
de Agramunt (s. XII)
Per a més informació:
Para más información:
Oﬁcina Municipal de
Turisme d’Agramunt
Pl. del Pou, 1
25310 Agramunt
Tel. 973 39 10 89
Fax 973 39 00 40
turisme@ajuntamentagramunt.net
www.agramunt.es

A la part nord de La Ruta del Cister hi ha una gran quantitat de recursos històrics
i artístics de gran valor que cal conèixer.
En aquesta zona s’hi poden trobar diverses mostres
de l’art romànic català com per exemple l’església de
Santa Maria d’Agramunt o l’església de Sant Pere de
Bellver d’Ossó. El castell de Montclar d’Urgell, el
Pilar d’Almenara o la torre del castell de Montfalcó
d’Ossó mostren el passat històric i medieval de la
zona.

El llindar nord
de La Ruta del Cister
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AGRAMUNT, VILA DE DOLCES TRADICIONS I
RIQUESA CULTURAL AMB ELS CINC SENTITS
També hi ha una gran diversitat de productes
gastronòmics, com el torró d’Agramunt, que disposa
de la Indicació Geogràﬁca Protegida, la xocolata a la
pedra o els formatges artesans. Quan el visitant arriba
a Agramunt, se li obre un ventall de possibilitats per
gaudir d’aquesta vila situada a la riba del riu Sió.
Agramunt al llarg del temps ha sabut conservar i
impulsar el seu atractiu turístic tot combinant les
tradicions i la història amb la modernitat.

El visitant pot contemplar a través de les pedres una
història que gira al voltant de la magníﬁca església
romànica de Santa Maria (s. XII). L’ediﬁci fou
declarat monument nacional l’any 1973. Hi destaca
la majestuosa portalada, l’exemple més important
de la reconeguda “Escola de Lleida”, i el seu conjunt
escultòric. A l’interior del temple hi ha la capella de la
Verge dels Socors, patrona d’Agramunt.
Un altre atractiu dels carrers del nucli antic són
els nombrosos coberts (tal com anomenen els
agramuntins els porxos). El carrer del Sió i el carrer
de la Sabateria de Baix en són un bon exemple.
Quan el visitant passeja per la vila s’adona que
Agramunt compta amb tot un seguit de places i
placetes, cadascuna amb un atractiu molt diferenciat.
La plaça del Mercadal, plaça neoclàssica porxada
típica del s. XIX, va ser una de les primeres de tot
Catalunya que es va construir tot seguint un estudi

Fundació privada Espai
Guinovart
Pl. del Mercat, 1
25310 Agramunt
Tel. 973 39 09 04
info@espai.guinovart.es
Horari: a l’estiu (del 21 de
juny al 20 de setembre),
de dimarts a divendres
de 10 a 13 h i de 17 a 20
h; dissabte, d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h; diumenge
i festius d’11 a 14 h; els
dilluns no festius, tancat.
A l’hivern (del 21 de setembre al 20 de juny), de
dimarts a divendres, de
10 a 13 h i de 16 a 19 h;
dissabte, d’11 a 14 h i
de 17 a 19 h; diumenge
i festius, d’11 a 14 h; els
dilluns no festius, tancat.
Romandrà tancat: dies 1
i 6 de gener, 1 de maig,
24 de juny i 25 i 26 de
desembre.
Centre d’Art Contemporani que exposa l’obra
del pintor Josep Guinovart, basada en la història
i el paisatge d’Agramunt.
Centre on s’organitzen
exposicions, tallers i
altres activitats, tot per
apropar l’art a la gent.

CULTURA I PAISATGE

75

AGRAMUNT
Capella de la Mare de
Déu dels Socors
Carrers porxats al nucli
històric d’Agramunt
A la pàgina següent,
església de Santa Maria
d’Agramunt (s. XIII)
Capilla de la Mare de Déu
dels Socors
Cobertizos en el núcleo
histórico de Agramunt
En la página siguiente,
iglesia de Santa Maria de
Agramunt (s. XIII)
Per a més informació:
Para más información:
Visita guiada pel centre
històric d’Agramunt
Pl. del Pou, s/n
25310 Agramunt
Tels. 973 39 10 89
973 39 00 40
turisme@ajuntamentagramunt.net
www.agramunt.es
Concertat · Sortida des
de l’oﬁcina de turisme
per visitar els carrers i
places més emblemàtiques de la vila.
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previ. És on hi ha l’ediﬁci de l’antic Mercat Municipal
bastit per l’arquitecte Domènec i Torres, una de les
obres més importants construïdes per l’organisme
estatal “Regiones Devastadas” després de la Guerra
Civil. El mercat municipal no va tenir mai l’èxit
esperat i l’any 1994 es va rehabilitar per acollir
l’Espai Guinovart d’Agramunt i el Museu Etnològic
Municipal d’Agramunt. A la plaça del Pare Gras hi
trobem la Casa de la Poesia Visual “Lo Pardal”.

El visitant pot contemplar a través de les
pedres una història que gira al voltant de la
magníﬁca església romànica de Santa Maria
(s. XII). L’ediﬁci fou declarat monument
nacional l’any 1973
La Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”
va ser pionera dedicada a aquest gènere. Va ser creada
per mantenir i preservar les obres del ja desaparegut
Guillem Viladot. Aquest agramuntí, a partir de la
literatura narrativa i poètica, va desenvolupar una
recerca creativa que el va dur a la “Poesia Visual”,
disciplina que sobrepassa la normativa del llenguatge
escrit, per desencadenar imatges de valor poètic. Així
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doncs, podem trobar escultures i objectes modelats
al gust de l’autor amb una gran presència d’eines
del camp, peces d’automòbils, instruments musicals
i altres enginys que transforma i relaciona per a
traslladar-nos al món poètic, més enllà del llenguatge,
tenint sempre en compte les seves arrels agramuntines.
La Fundació Espai Guinovart és un espai on s’exposa
l’obra del pintor contemporani Josep Guinovart i on
es realitzen activitats diverses: exposicions temporals,
jornades, concerts, recitals,... tot amb la voluntat
d’apropar l’art a la gent.
Per entendre l’obra cal que el visitant es posi a la pell
d’un nen de 9 anys que durant la Guerra Civil es
troba refugiat al camp amb la seva família als afores
d’Agramunt. La seva producció està molt lligada a
la natura, sobretot a les activitats del camp i la vida
al bosc. Segons Guinovart: “no s’ha pretès fer un
museu sinó una obra que pertanyi a Agramunt, al seu
entorn, als seus habitants, a aquestes terres i a les seves
estacions”.
A Agramunt també hi trobem el museu d’història
del poble, el Museu etnològic municipal, situat
als baixos de l’ediﬁci del mercat on el visitant pot
CULTURA I PAISATGE
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CASTELL DE MONTCLAR
Escala noble i vista
exterior del castell i de
l’església
Per a més informació:
Para más información:
Visita guiada al Castell
de Montclar
Tels. 973 40 20 45
973 40 07 35
info@castellsdelleida.com
www.castellsdelleida.com
Horari: els diumenges
hi ha 3 torns de visites
guiades: 11h, 12h i
13h. Juliol i agost,
consulteu horaris.
Visites concertades per
a grups amb reserva
prèvia, tots els dies de
la setmana. Castell del
s. XI declarat monument
historicoartístic l’any
1979.
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veure una nombrosa col·lecció d’eines agrícoles i
d’antics oﬁcis artesanals, objectes casolans, material
arquitectònic i fotograﬁes antigues de la vila cedides
pels agramuntins.

El municipi d’Agramunt té sis pobles agregats:
Mafet, Les Puelles, Donzell d’Urgell, Almenara Alta,
Montclar d’Urgell i el nucli deshabitat de Rocabertí
de Sant Salvador.

El recinte emmurallat de l’Agramunt medieval tenia
una extensió aproximada d’uns 25.000 metres.
D’aquella època es conserva també un pont sobre el
riu Sió , conegut com a pont vell, que ha servit de pas
ﬁns als nostres dies. Es tracta d’una construcció de
pedra, d’arcs apuntats, que ara es troba ja enmig de la
zona urbana. Un altre pont característic i emblemàtic
de la vila és el pont de Ferro que fou construït l’any
1877 per fer passar l’aigua del canal d’Urgell per
damunt de la depressió del riu Sió. Construït en acer
i formigó té una llargada de més de 50 metres i pot
suportar més de mil tones de pes.

A 3 km d’Agramunt hi ha el petit poble de Les
Puelles on es pot admirar l’església de St. Domènec i
dues cases pairals del segle XVII.

Hom no pot deixar Agramunt sense assaborir la seva
magníﬁca gastronomia. La ﬁra del torró i la xocolata
a la pedra que se celebra vers el mes d’octubre té una
projecció internacional. Els torrons tradicionals que
es fan a Agramunt es mencionen ja en documents de
l’any 1741.
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A Montclar d’Urgell destaca l’església
de Sant Jaume i el seu castell, emmarcat
dins la ruta dels Castells de Lleida

Seguirem el nostre recorregut ﬁns a Montclar
d’Urgell situat a 8 km d’Agramunt. Destaca l’església
de Sant Jaume i el seu castell, emmarcat dins la
ruta dels Castells de Lleida. És declarat monument
historicoartístic nacional des de l’any 1979. La
construcció actual s’inicia al voltant del segle XVII.
Al poble es conserva el Túnel de la Mina de Montclar

El castell de Montclar és declarat
monument historicoartístic
nacional des de l’any 1979
CULTURA I PAISATGE
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AGRAMUNT
Torrons típics
d’Agramunt
Turrones típicos de
Agramunt

(4.817m de longitud), que durant un segle fou el túnel
més llarg d’Europa. Seguirem el nostre itinerari ﬁns
a Almenara Alta, a 6 km d’Agramunt. Al cim de
la serra del mateix nom s’aixeca majestuosament el
Pilar d’Almenara, antiga torre de guaita circular del
segle XI. Té 22 metres de circumferència exterior i
una alçada d’uns 15 metres. Gràcies a unes escales, es
pot accedir al capdamunt de la torre i contemplar la
meravellosa vista de tota la plana. En els dies de cel
clar es pot endevinar i ﬁns i tot veure la silueta de la
Seu Vella de Lleida.
La ﬁra del torró i la xocolata a la pedra
que se celebra vers el mes d’octubre té
una projecció internacional. Els torrons
tradicionals que es fan a Agramunt es
mencionen ja en documents de l’any 1741

Donzell d’Urgell és un petit poble on els carrers i
carrerons transporten el visitant a altres temps i li fan
descobrir racons entranyables. A prop de la població
hi trobem l’ermita de Sant Roc.
80
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A Mafet s’hi pot trobar l’església de Sant Llorenç, que
data del s. XVII, i dues cases pairals exemples de l’art
barroc català del segle XVII.

romana també s’anomenava Castell Lliuró i era un
punt de fortiﬁcació defensiva per vigilar les antigues
rutes de la vall del Sió.

Deixant la població d’Agramunt i seguint en direcció
a Cervera s’arriba a Puigverd d’Agramunt. El poble
s’enﬁla per un tossal de la ribera del Sió. Els ediﬁcis
més destacats són l’església neoclàssica de Sant Pere
(s. XVIII) i el castell. L’any 1985 fou declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional.

L’església de Sant Pere (s. XI) i el molí fariner del
Marquès (s. XIII) són altres indrets de la vila que cal
visitar.

La conﬁguració dels carrers i la constant presència de
muralles ens indiquen la importància que va tenir en
èpoques passades.
A l’ermita de Sant Miquel (s. XII) s’hi venera la
imatge de la Mare de Déu de Gràcia. Als afores de la
població hi ha restes de paviments de mosaics a la vila
romana dels Reguers.
Continuant la ruta per la mateixa carretera s’arriba a
Castellnou d’Ossó. Aquesta bonica població guarda
petits tresors arquitectònics com la torre romana
que data del s.II a.C. Al seu interior hi ha una altra
torre medieval que fou construïda més tard. La torre

A Montfalcó d’Ossó, hom pot admirar l’església
barroca de Sant Miquel (s. XVII) i el castell (s. XII)
amb la seva imponent torre de planta quadrada.
Ossó de Sió alberga la creu de terme gòtica situada al
bell mig de la plaça Major i l’església de la Mare de
Déu del Remei (s. XII).
És un autèntic plaer passejar pels carrers i placetes de
Bellver d’Ossó i admirar l’església romànica de Sant
Pere (s. XII), que està construïda sobre una roca i la
creu de terme gòtica que data del segle XIII.
El visitant es pot allotjar en qualsevol dels dos hotels
que hi ha a Agramunt i en les cases de turisme rural
d’Ossó de Sió, Almenara Alta, Montclar d’Urgell,
Donzell d’Urgell i Mafet.

AGRAMUNT
Casa-museu Lo pardal
Casa-museo Lo pardal
Per a més informació:
Para más información:
Casa Museu Lo Pardal
Pl. del Pare Gras, 5
25310 Agramunt
Tel. 973 39 10 89
turisme@ajuntamentag
ramunt.net
www.lopardal.com
Horari: a concertar.
Fundació privada
dedicada a la difusió de
l’obra de Guillem Viladot
i a la poesia visual en
general.

ALMENARA ALTA
Pilar d’Almenara (s. XI)
Pilar de Almenara (s. XI)
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La cara norte

OFICINA DE TURISMO DE AGRAMUNT Y
OFICINA COMARCAL DE TURISMO DEL URGELL

En la parte norte de La Ruta del Cister
hay una gran cantidad de recursos
históricos y artísticos de inmenso valor
que debemos conocer.
En esta zona encontramos diversas muestras
de arte románico catalán como por ejemplo
la iglesia de Santa Maria d’Agramunt o
la iglesia de Sant Pere de Bellver d’Ossó.
El castillo de Montclar d’Urgell, el Pilar
d’Almenara o la torre del castillo de
Montfalcó d’Ossó muestran el pasado
histórico y medieval de la zona.
AGRAMUNT VILLA DE DULCES
TRADICIONES Y RIQUEZA CULTURAL
PARA LOS CINCO SENTIDOS

El visitante puede contemplar, a través de
sus piedras, una historia que gira alrededor
de la magníﬁca iglesia románica de Santa
María (s. XII). El ediﬁcio fue declarado
monumento nacional el año 1973.
Destaca su majestuosa portalada, ejemplo
más importante de la reconocida “Escola
de Lleida” y su conjunto escultórico. En
el interior del templo existe una capilla
dedicada a la Verge dels Socors, patrona de
Agramunt.
Otro atractivo son las calles del núcleo
antiguo con sus numerosos cobertizos. La
calle Sió y la calle Sabateria de Baix son un
buen ejemplo de ello.

Castellnou d’Ossó

También nos ofrece una gran diversidad de
productos gastronómicos como el turrón de
Agramunt que dispone de una indicación
geográﬁca protegida, el chocolate a la piedra
o los quesos artesanos. Cuando el visitante

llega a Agramunt se le abre un abanico
de posibilidades para disfrutar en esta
localidad situada en la ribera del río Sió.
Agramunt ha sabido conservar e impulsar
su atractivo turístico combinando sus
tradiciones y su historia con la modernidad.
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Cuando el visitante pasea por
la villa observa que Agramunt
cuenta con varias plazas, cada
una con diferente atractivo: la
plaza del Mercadal, neoclásica,
fue una de las primeras de
Cataluña que siguió un estudio
previo. Está situada junto al
ediﬁcio del antiguo mercado
municipal y fue construida
por el arquitecto Domènech i
Torres. Es una de las obras más
importantes construidas por
el organismo estatal Regiones
Devastadas después de la guerra
civil. El mercado nunca tuvo el
éxito previsto y en el año 1994
se rehabilitó para dar paso al
“Espai Guinovart d’Agramunt”
y al “Museu Etnològic
Municipal d’Agramunt”.
En la plaza del “Pare Gras”
encontramos la Casa de la
Poesía Visual “Lo Pardal”.
La fundación privada Guillem

Viladot “Lo Pardal” fue pionera en este
género y fue creada para mantener y
preservar las obras del ya desaparecido
Guillem Viladot, quien, a partir de la
literatura narrativa y poética, desarrolló
una búsqueda creativa que lo llevó a la
poesía visual, disciplina que sobrepasa
la normativa del lenguaje escrito para
desencadenar en imágenes de valor poético.
Así pues, encontramos esculturas y objetos
modelados al gusto del autor con una gran
presencia de herramientas campestres, piezas
automovilísticas, instrumentos musicales y
otros ingenios que transforma y relaciona
para trasladarnos al mundo poético, más
allá del propio lenguaje.
La fundación “Espai Guinovart” acoge la
obra del pintor Josep Guinovart y además
organiza diferentes actividades: exposiciones
temporales, conciertos, recitales de poesía,
etc. Todo ello con la voluntad de acercar el
arte a la gente.
Para entender su obra haría falta que el
visitante se pusiera en la piel de un niño
de 9 años que durante la guerra civil se
refugiaba en el campo con su familia, en
las afueras de Agramunt. Motivo por el
cual su obra va íntimamente ligada a la
naturaleza, a las actividades del campo
y a la vida en el bosque. Según el mismo
Guinovart: “no he pretendido hacer un
museo sino una obra que pertenezca a
Agramunt, a su entorno, a sus habitantes, a
estas tierras y a sus estaciones”.
En Agramunt también encontramos el
museo de historia rural, el “Museu Etnològic
Municipal”, situado en los bajos del ediﬁcio
del mercado donde el visitante puede
ver una numerosa colección de utensilios
agrícolas y de antiguos oﬁcios artesanales,
objetos caseros, material arquitectónico y
fotografías antiguas de la localidad cedidas
por sus habitantes.
El recinto amurallado medieval de
Agramunt tenía una extensión aproximada
de unos 25.000 metros. De aquella época

se conserva también un puente sobre el río
Sió, conocido popularmente como “Pont
Vell” y que ha servido de paso hasta nuestros
días. Se trata de una construcción de piedra,
con arcos apuntados y que actualmente se
encuentra en medio de la zona urbana.
Otro puente característico y emblemático
es el “Pont de Ferro”, construido en 1877
para hacer pasar el agua del canal de Urgell
por encima de la depresión del río Sió. Fue
construido en acero y hormigón y tiene
una longitud de más de 50 metros; puede
soportar más de mil toneladas de peso.

Bellver d’Ossó

de La Ruta del Cister

No podemos dejar Agramunt sin haber
saboreado antes su magníﬁca gastronomía.
La feria del turrón y del chocolate a la
piedra que se celebra en octubre tiene
proyección internacional. Los turrones
tradicionales que se elaboran en Agramunt
se mencionan ya en documentos del año
1741.

de Almenara, antigua torre circular de
vigilancia del siglo XII. Tiene 22 metros de
circunferencia exterior y una altura de 15
metros aproximadamente. Gracias a una
escaleras se puede acceder a lo alto de la
torre y adivinar, o incluso divisar la silueta
de la Seu Vella de Lleida.

El municipio tiene agregados seis pueblos:
Mafet, Les Puelles, Donzell d’Urgell,
Almenara Alta, Montclar d’Urgell y el
núcleo deshabitado de Rocabertí de Sant
Salvador.

Donzell d’Urgell es un pequeño pueblo
cuyas calles y callejuelas transportan
al viajero a otros tiempos y le hacen
redescubrir rincones entrañables. Cerca de
la población está la iglesia de Sant Roc.

A tres quilómetros de Agramunt está el
pequeño pueblo de Les Puelles donde se
pueden admirar la iglesia de Sant Domènec
y dos casas del siglo XVII.

En Mafet nos encontramos con la iglesia de
Sant Llorenç del siglo XVII y dos masías,
ejemplos del arte barroco catalán del siglo
XVII.

Seguimos nuestro recorrido hasta Montclar
d’Urgell, a ocho quilómetros de Agramunt.
Destaca la iglesia de Sant Jaume y su
castillo, cuya construcción se inició alrededor
del siglo XVII. Está enmarcado dentro de
la ruta de los “Castells de Lleida”. El año
1979 fue declarado monumento históriconacional. En el pueblo se conserva la mina
de Montclar (4.817 metros de longitud) y
fue, durante un siglo, el túnel más largo de
Europa.

Saliendo de Agramunt en dirección a
Cervera llegamos a Puigverd d’Agramunt.
El pueblo asciende hacia un montículo
en la ribera del río Sió. Los ediﬁcios más
destacados son la iglesia neoclásica de
Sant Pere (s. XVIII) y su castillo, el cual
fue declarado Bien de Interés Nacional en
1985. La conﬁguración de sus calles y la
constante presencia de murallas nos indican
la importancia que tuvo en épocas pasadas.

Continuamos nuestro itinerario hasta
Almenara Alta, a seis quilómetros de
Agramunt. En la cima de la sierra del
mismo nombre se alza majestuoso el Pilar

En la ermita de Sant Miquel (s. XII) se
venera la imagen de la Mare de Déu de
Gràcia. En las afueras de la población hay
restos de pavimentos de mosaicos de la villa
romana de los Reguers.

Continuando la ruta por la misma
carretera, llegamos a Castellnou d’Ossó.
Esta bonita población guarda pequeños
tesoros arquitectónicos como la torre romana
del siglo II a.C. En su interior se alberga
una segunda torre medieval construida
posteriormente. La torre romana se llamaba
también Castell Lliuró y era un punto
de fortiﬁcación defensiva para vigilar las
antiguas rutas del Vall de Sió. La iglesia
de Sant Pere (s. XI) y el “molí fariner del
Marquès” son otros lugares que no podemos
perdernos.
En Montfalcó d’Ossó podemos admirar la
iglesia barroca de Sant Miquel (s. XVII) y
el castillo (s. XII) con su imponente torre
de planta cuadrada. Ossó de Sió alberga la
cruz gótica situada en medio de la plaza
mayor y la iglesia de la Mare de Déu del
Remei (s. XII).
Es un auténtico placer pasear por calles y
plazas en Bellver d’Ossó y admirar la iglesia
románica de Sant Pere (s. XII), construida
sobre una roca, y su cruz gótica del siglo
XIII.
El visitante puede alojarse en cualquiera
de los dos hoteles que hay en Agramunt y
en las casas de turismo rural d’Ossó de Sió,
Almenara Alta, Montclar d’Urgell, Donzell
d’Urgell y Mafet.
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