
D’AGRAMUNT A BELLVER D’OSSÓ

El castell de Montclar, castell peculiar del segle XI que va ser 
declarat monument historicoartístic de caràcter nacional l’any 
1979. S’hi poden realitzar visites guiades.

Castellnou d’Ossó refugia en la part més alta les restes d’una 
torre romana circular de grans dimensions del segle II aC i de gran 
rellevància. El visitant no pot deixar d’acostar-se a visitar l’església 
romànica de Sant Pere.

Montfalcó d’Agramunt, petit nucli carregat d’història que ens obre 
les portes de l’església de Sant Miquel. Avui dia, encara podem 
veure restes del castell senyorial, que es troben davant de l’església.

A 2 km d’Ossó, trobem Bellver d’Ossó, un petit poblet en el qual 
podem admirar la seva església romànica de Sant Pere i la creu de 
terme gòtica.

L’ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANTA 
MARIA D’AGRAMUNT (SEGLE 
XIII), AMB UNA IMPRESSIONANT 
PORTALADA, FOU DECLARADA 
MONUMENT HISTORICOARTÍSTIC 
NACIONAL L’ANY 1931. 

SI BÉ LES PEDRES ENS PARLEN 
DEL PASSAT D’AGRAMUNT, LA 
DOLÇOR QUE ES RESPIRA EN 
L’AIRE D’AQUESTA VILA PALPA EL 
PRESENT, PERQUÈ AGRAMUNT ÉS 
SOBRADAMENT CONEGUDA PER 
L’EXCEL·LÈNCIA DELS SEUS TORRONS 
ARTESANALS I PER LA XOCOLATA A 
LA PEDRA.

MONTFALCÓ  D’OSSÓ

CASTELL  DE  MONTCLARMONTFALCÓ D’AGRAMUNT
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DE BELLPUIG A CASTELLSERÀ

A Bellpuig, si ens acostem a l’església de 
Sant Nicolau, podrem descobrir el magnífic 
mausoleu de Ramon Folc de Cardona, declarat 
monument historicoartístic l’any 1925.

El convent de Sant Bartomeu de Bellpuig és 
una joia d’estil gòtic florit i renaixentista. Fou 
fundat el 1507 per Ramon Folc de Cardona, 
baró de Bellpuig i virrei de Sicília. Visitable.

Anglesola és una vila agrícola que ret 
homenatge al passat a través de la festa dels 
Tres Tombs, que és una de les més importants 
de Catalunya. 

Passegeu pel bonic carrer Major i aneu a 
l’església de Sant Pau de Narbona per veure el 
magnífic retaule de Santa Anna. També es pot 
visitar el Museu del Carro i la casa pairal de cal 
Gassol

Hom pot gaudir d’una meravella d’estil 
romànic si s’acosta a l’església de la Guàrdia, 
que ha estat declarada monument de bé 
d’interès cultural. Un cop a la vila, no us podeu 
perdre la torre de guaita.

Lluís Companys, president de la Generalitat de 
Catalunya afusellat el 1939, era fill d’El Tarròs. 
Un monument esculpit en pedra, on mai hi 
falten flors, testimonia la figura del seu insigne 
fill i honora l’home que va donar la seva vida 
per Catalunya.

A La Fuliola cada estiu se celebren les festes 
del segar i del batre a la manera tradicional. 
Podeu visitar la plaça del Portal, la Vila Closa, 
l’església de Santa Llúcia i les cases pairals.

La visita a Castellserà ens conduirà a diversos 
racons de la vila, com el casal pairal de cal 
Tarragona s. XVII, l’església parroquial de Sta. 
Magdalena, l’edifici de la Panera, declarat 
monument de bé d’interès cultural i, als afores 
del poble, el santuari de sant Sebastià, patró 
de la localitat.
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ANGLESOLA MAUSOLEU DELS CARDONA, BELLPUIG

DE TÀRREGA AL TALLAT

Amb una convençuda vocació comercial 
i de serveis, Tàrrega acull la capitalitat de 
la comarca de l’Urgell. El pas dels anys ha 
deixat un reguitzell d’edificis notables i 
monuments d’interès a la vila, que a finals 
del segle XIX obtingué el títol de ciutat. 
No podem obviar l’església parroquial 
de Sta. Maria de l’Alba, d’estil neoclàssic, 
en la qual destaca el campanar, el palau 
dels Marquesos de la Floresta, les cases 
modernistes, el Parc de Sant Eloi, els 
carrers del nucli històric i el Museu 
Comarcal. Tàrrega adquireix una atmosfera 
particular durant la celebració de la fira 
de teatre al carrer, un esdeveniment 
internacional amb un prestigi consolidat 
que serveix de plataforma de promoció 
al món teatral. La barreja de fira, festa i 
espectacle atrau visitants d’arreu d’europa.

Maldà és una població que està dominada 
per les restes del castell i per l’església 
romànica de Sant Pere, segle XII. Al parc 
de la font Vella hi ha un espai habilitat per 
fer-hi pícnics.

Belianes és un dels pobles més bonics. 
Visiteu l’Ajuntament, del segle XVI, el casal 
renaixentista de cal Roc (reproduït al poble 
espanyol de Barcelona), l’Ecomuseu, el 
molí d’oli Maurici Massot, les originals 
piscines i els racons entranyables de tota 
la vila.

L’actual Santuari del Tallat fou fundat 
el 1354 per un grup de devots de la 
parròquia de Rocallaura. Fou priorat de 
Poblet. La preciosa  imatge de la Mare de 
Déu del Tallat, d’alabastre i amb les cares 
de Maria i del Nen Jesús de color negre, 
es troba en un cambril a l’església de Sant 
Llorenç, a Rocallaura. El lloc constitueix un 
impressionant mirador de la zona.

EL CASTELL DE 
CIUTADILLA, ORIGINARI 

DEL SEGLE XI I 
TRANSFORMAT EN CASAL 
RENAIXENTISTA EL SEGLE 

XV, DESTACA PER L’ESVELTA 
I ALTA TORRE DES D’ON ES 
VEU UNA VISTA PRECIOSA. 
VISITEU  L’ESGLÉSIA DE ST. 

MIQUEL I, ALS AFORES, 
L’ERMITA DE SANT ROC.

CASTELL  DE  MALDÀ

CASTELL  DE  BELIANES

LA  VALL  DEL  RIU  CORB  A  NALEC

SANTUARI  DEL  TALLAT
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