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Hi ha la possibilitat d’infinitat de rutes i itineraris que hom podria fer o recomanar.
Nosaltres només pretenem orientar i facilitar informació a aquelles persones que ens
visitin i vulguin una mica d’ajuda.
Aquesta ruta, com gairebé totes, es pot variar a gust i criteri de cadascú, en la mesura
dels coneixements de la zona, del temps o les ganes d’aventurar-se una mica més.
Com sempre, partirem de la base que vostès són clients de la nostra casa de turisme
rural a Vallferosa i que passaran el dia recorrent, coneixent i visitant monuments,
paratges o indrets interessants, sobretot CASTELLS.
Partirem doncs de casa nostra (punt 0) i hi tornarem en acabar el dia. Cada número en
vermell del mapa és un lloc on recomanem aturar-se. Estan posats per ordre en el
desenvolupament de la ruta i tot seguit en farem una breu descripció acompanyada de la
situació geodèsica, sense acompanyament de fotos, ja que aquestes les podeu trobar dins
la pàgina web www.rutes-castells-segarra.com i en les altres passejades i rutes que s’hi
aconsellen.
Per la geolocalització fem servir el sistema de Datum WGS84
Punt 0 Casa rural (N- 41º 50’ 49,11” E- 1º 25’ 50”)
Punt 1 Torà. (N- 41º 48’ 42,48” E- 1º 24’ 10,97”) Poble on cal veure el bonic i poc
imaginable nucli antic, segurament un dels millors de les rodalies.
Intentarem començar per la Casa de la Vila, recorrent, si és possible, tots els carrerons,
passant per la plaça d’en Jaume Coberó i l’església de Sant Gil i intentarem acabar a la
Plaça de la Font.
Al carreró del Forn cal veure el seu Forn de pa comunal, amb els estris de l’època (per
visitar-lo, només s’ha d’empènyer la porta). Una mica més enllà, en la paret d’una casa,
a l’esquerra, hi ha una cara incrustada que, segons sembla, era un símbol de l’època
d’un prostíbul.
Bonic també és el Pont romànic de Merites, així com altres indrets que els vilatans no
dubtaran d’informar-vos.
Per a aquells que vulguin portar un present a la família, a Cal Magí fan un bon embotit.
Punt 2 Castell de Talteüll. (N- 41º 49’ 10,34” E- 1º 19’ 40,98”) Un de tants poblets
d’aquestes contrades on encara es poden veure restes del seu castell i torre. Però el que
recomanem és no perdre’s la visita a la seva església romànica de Sant Pere, que va ser
restaurada recentment i de la qual cal destacar la seva peculiar estructura de dos absis,
que la fan molt original.
Cal demanar la clau a un dels dos o tres veïns que queden al poble.
Punt 3 Camp de Pitch and Putt de la fundació de la cooperativa de Guissona. (N41º 48’ 32,11” E- 1º 18’ 57,80”) Justament al passar pel costat, esmentar una vegada
més el potencial que pot arribar a tenir una empresa: ha aconseguit fer un camp de golf
a la Segarra. A més, s’hi pot dinar i jugar tot el dia només per 10 o 15 euros.
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Punt 4. Guissona. (N- 41º 46’ 54,21” E- 1º 16’ 41,39”) Guissona ja és prou gran com
per passar-hi una bona estona, però cal remarcar els seus orígens i les ruïnes romanes de
Iesso. Val la pena la plaça porticada de l’església i encara, per damunt de tot, veure i
entendre com en poques dècades ha passat de ser un poble mort i mig oblidat a
convertir-se en el centre d’un gran territori. Aquest gran canvi és déu a la Cooperativa
de Guissona, que nascuda del no res, segurament ja és la cooperativa més gran del país i
continua engrandint-se a passos gegantins i ferms.
Amb molt de temps d’antelació es pot demanar una visita guiada gratuïta per la
cooperativa (tel. 973550100).
A Guissona hi ha oficina de turisme (tel. 973551414).
Punt 5 Castell de Florejacs. (N- 41º 48’ 2,91” E- 1º 12’ 48,10”) Poden veure la
descripció a www.ruta-castells-segarra.com . Aquest castell és normalment visitable els
festius a les 11, 12 i 13 h sense prèvia reserva.
Punt 6 Castell de les Sitges. (N- 41º 48’ 58,88” E- 1º 13’ 40,08”) Poden veure la
descripció a www.ruta-castells-segarra.com . Aquest castell és normalment visitable el
primer diumenge de cada mes a les 11, 12 i 13 h sense prèvia reserva, els altres dies
amb visita concertada (tel. 973552416).
Els nostres clients hi tenen un descompte de cortesia.
Punt 7 Castell de Vilamajor. (N- 41º 50’ 17,34” E- 1º 13’ 6,71”) Vilamajor també és
un petit poble que amb poca estona està recorregut; és per això que a tots els poblets
sempre és millor fer la visita a peu, ja que amb cotxe es trenca tot el seu encant.
Del castell, pràcticament només se’n conserva la torre, però hi ha una part de fossat que
l’envolta que la distingeix positivament de les altres torres (enlloc de cocodrils hi ha
ànecs). També mereix ser visitada l’església romànica de Santa Maria amb el seu
campanar de cadireta.
Tot és tan petit i cuco que no te’l pots perdre.
Punt 8 Castell de Ribelles. (N- 41º 53’ 2,45” E- 1º 16’ 39,22”) Poden veure la
descripció a www.ruta-castells-segarra.com .
Per accedir al poble i al castell hem d’emprendre el treballat camí, que dóna fe dels llocs
estratègics que s’escollia per fer les fortificacions.
En època d’olives es pot comprar oli a la Torre-Molí de Ribelles (a mà dreta, gairebé a
peu de carretera abans d’arribar al trencall de Ribelles)on, a més, amb una mica de sort
en podran veure tot el procés d’elaboració (N- 41º 52’ 59,94 E- 1º 15’ 27,38”)
Punt 9 Castell de Sanaüja. (N- 41º 52’ 18,74” E- 1º 18’ 22,58”) A Sanaüja, des de la
carretera C-1412, hi ha 2 accessos. Aconsellem el segon, perquè així podrem veure i
passarem per damunt del pont romànic.
Al castell, hi podem fer una excursioneta, però en realitat l’únic que en queda és el seu
emblemàtic perfil que, il·luminat durant la nit, és quan més goig fa.
A la bonica plaça porticada és precisament el diumenge quan s’hi celebra el petit
mercat. Això no és notori, però sí que ho és en el cas que vulgueu algun pastís o embotit
de qualitat, perquè les botigues de Cal Baró i Cal Peretó són obertes i molt
recomanables.
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Punt 10 Castell de Sallent. (N- 41º 54’ 16,97” E- 1º 20’ 4,70”) Cal anar en compte per
arribar a Sallent des de Sanaüja, però l’excursió i el paisatge s’ho val.
Recentment ha estat consolidat el bocí de torre que queda dret i l’església de Sant
Jaume. Gairebé totes les torres van ser construïdes durant la reconquesta i posteriorment
es va anar construint edificacions annexes que formaren el que avui anomenem castells,
arribant fins i tot a esdevenir autèntics palaus residencials.
A Sallent hi ha una casa senyorial que cal visitar, i que es troba a uns 150 m. De la torre,
hom diu que no va evolucionar i, per contra, el senyor es va construir aquesta casa
apartada de la torre.
Punt 11 Castell de Lloberola. (N- 41º 53’ 23,01” E- 1º 21’ 43,46”) Per anar de Sallent
a Lloberola encara és més complicat, agreujat perquè a Sallent segurament no hi haurà
ningú per preguntar però, valents, farem marxa enrere i seguirem les indicacions.
Del castell de Lloberola també n’hi ha una breu descripció a www.ruta-castellssegarra.com .
Punt 12 Castell de Peracamps. (N- 41º 54’ 59,64” E- 1º 26’ 9,55”) Passant per
l’Hostal Nou anirem a veure les restes d’una magnífica torre quadrada. Poden veure la
descripció a www.ruta-castells-segarra.com .
Punt 13 Castell de Vallferosa. (N- 41º 51’ 42,57” E- 1º 26’ 42,73”) Abans d’arribar a
la casa podem arribar-nos a Vallferosa, però cal tenir en compte que des de la carretera
hi ha gairebé 1 km i el camí està tancat, tret dels dies de visita, que sol ser el primer
diumenge de cada mes de les 10 a les 13 h sense reserva (algun mes d’hivern està
tancada).
Poden veure la descripció a www.ruta-castells-segarra.com .
A Vallferosa donarem el dia per acabat i tornarem a casa. Potser els hagi quedat coses
per veure, o potser n’han vist d’altres; no té importància, demà és un altre dia. Del que
es tracta és de gaudir de cada moment.
Sóc conscient que tampoc hem parlat de dinar. Són varis els restaurants recomanables
que es troben al llarg del recorregut i, a més, com que es tracta de distàncies curtes, si
cal recular una mica o avançar-se és insignificant. Tot i així recomanem:
-Restaurant de l’Hostal Nou (tel. 973480253).
-Per als aventurers o garrepes Area o Camp de Golf de la Cooperativa de Guissona.
-Restaurant Torre Combelles (tel. 627447903).
-Restaurant de Florejacs (tel. 626227488).
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