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Vallferosa – Dolmens 
 
 

 
 
 
Perfil ruta dels Dolmens 
 
 
 
Distancia:     69,6 Quilòmetres 
 
Altura màxima:      928 metres 
Altura mínima:       438 metres 
 

 
RUTA DELS DOLMENS.
 
Aquesta ruta l’anomenem dels dolmens, però també podria ser la de les panoràmiques, ja 
que passarem pel mirador de Vallferosa, la torre de Peracamps, el turó del Miracle, 
Santuari de pinós, torre d’Ardèvol i pel cementiri de Cal Galzeran, tots aquets indrets 
ofereixen una gran panoràmica visual. 
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En el perfil de la ruta l’inici és a Fustagueres, però per les persones que res tinguin a veure 
amb casa nostra, potser millor que comencin visitant el casc antic de Torà i acabin a la 
mateixa vila. La petita descripció la farem començant a Torà i en el sentit de les agulles del 
rellotge. Sortint del poble hi ha dues fonts on podem proveir-nos d’aigua i dinar-hi amb un 
picnic, si fem la ruta en mig dia, si la fem de tot el dia podem dinar a qualsevol dels molts 
restaurants que hi ha, o si ens el portem aconsellem als voltants del Miracle. 
Encara que la ruta sigui amb vehicle convé anar ben calçat ja que hi ha trams que s’han de 
fer a peu. 
Començant si és primavera cal aturar-nos al bonic salt d’aigua del Saltanalt. La carretera és 
estreta i tranquil·la, la qual cosa convida a arborar-nos i parar si veiem alguna cosa que ens 
atregui. A Fustagueres ens desviem per veure diferents mostres d’arquitectura popular (una 
pallera amb barbacana, un forn d’oli de ginebre, un d’obra, una premsa de vi amb un cup 
excavat a la roca...). Més amunt cal nomenar Santa Maria de Sassera, ja que és l’actual 
església parroquial de Vallferosa des de la Guerra Civil. Parada gairebé obligada és al 
mirador de Vallferosa, i ja enfilarem cap al trencall del dolmen de La Vila, és el més gran 
de Catalunya i per arribar-hi hem de fer una petita caminada, està datat a l’any 2550 abans 
de Crist i és el principal motiu del títol de l’excursió. De tornada trencarem a l’Hostal Nou 
per arribar-nos a la torre de Peracamps i a part del cup de vi, i cista (enterrament medieval 
típic del Solsonès i rodalies) no deixeu de veure el perfecte cup a la roca que hi ha, també 
enganxat a la torre. Emprendrem ja el camí cap al Miracle, sobretot el grandiós retaule 
barroc, però també el gòtic, el temple, la capella de la desaparició, la creu constantiniana, la 
capella de Sant Gabriel i en general tot el conjunt ja es mereixerien tot el dia, ah!, per cert 
em deixava el plat del dia, el dolmen del Miracle, de la Mare de Déu, de la pedra del mal de 
cap...diguem-li com li diguem la passejadeta ningú ens la treu i que val la pena (no oblideu 
de posar-vos sota que guareix el mal de cap). Sembla que de nucli de població ni un, doncs 
ara passarem pel primer, Su, el nom més curt que potser existeix, vora el camí uns estruços 
ens saluden amb la bonica silueta del poblet. Ull! Continuant no ens passem el trencall de 
Cal Tristany que també és el del dolmen de la Pera, emmarcat en un petit bosquet que 
ofereix un encant especial, darrera a uns 10 o 15 metres un petit cementiri medieval de 
cistes de lloses. Gairebé tocant a Casacremada hi ha l’últim dolmen de l’excursió i de 
formes molt simples, però bonic també, podeu veure el poblet Iber de l’altre costat de camí 
o si aneu justos de temps, el guardeu per Cal Galzeran que és igual. A Pinós, santuari dels 
Templers a terres bel·licoses, trepitjarem el centre geogràfic de Catalunya (Rosa dels 
Vents) i també veurem com anem de temps, ja que la creu de davant del santuari és un 
rellotge de sol (cas únic a Europa). Gràcies a la clau que amablement ens deixaran al 
restaurant de Cal Bosch d’Ardèvol podrem accedir al cim de la Torre, abusant de la seva 
amabilitat, pregunteu com és que sigui quadrada si fins l’any 1931 era redona. Amb el 
temps que ens havíem guardat, farem l’última excursioneta, deixant el cotxe al trencall,  a 
Cal Galzeran on hi ha restes d’un poblat iber, una cista a la roca i un cementiri de cistes de 
lloses amb l’estela del cementiri tombada, don es pot veure molt bé la torre de Vallferosa i 
tota la vall amb casa nostra al front. 
Tornarem al cotxe i ja només ens queda passar o aturar-nos a l’església amb el campanar 
d’espadanya de Fontanet i donar l’excursió per acabada. 
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WAYPOINTS: 
 
Restaurant Ardèvol    N41 51.100 E1 31.142 2410 ft  
Edifici Cal Tristany     N41 52.243 E1 32.433 2482 ft  
Església Capella de Sant Gabriel  N41 54.627 E1 31.389 2823 ft  
Calavera i ossos creuats Cementiri de Cal Galceran  N41 50.154 E1 27.187 1974 ft  
Cementiri Cementiri dels Nens Xics  N41 51.440 E1 25.456 1843 ft  
Restaurant Claret     N41 49.207 E1 27.866 2100 ft  
Waypoint Creu Constantiniana   N41 54.764 E1 31.453 2828 ft  
Creuament   a Cal Galceran   N41 49.929 E1 27.414 2048 ft  
Waypoint Cup de Cal Begina   N41 52.703 E1 26.461   
Cementiri Dolmen de Casacremada  N41 51.915 E1 33.381 2633 ft  
Cementiri Dolmen de Llanera   N41 53.918 E1 28.551 2797 ft  
Cementiri Dolmen del Miracle   N41 54.635 E1 31.465 2812 ft  
Cementiri Dolmen La Pera   N41 51.783 E1 31.414 2349 ft  
Agua potable Font de Cal Porta   N41 48.997 E1 24.890 1499 ft  
Zona de picnic Font Dolors   N41 48.900 E1 24.674 
Waypoint Forn d'obra    N41 50.937 E1 25.751 1852 ft  
Restaurant Hostal Nou    N41 55.249 E1 27.919   
Allotjament La Collita    N41 50.624 E1 26.110 1789 ft  
Zona panoràmica  Mirador de Vallferosa  N41 52.783 E1 26.487 2404 ft  
Poble fantasma Poblat Iber de Cal Galceran N41 50.040 E1 27.248 2013 ft  
Restaurant      N41 50.292 E1 32.725   
Zona panoràmica Rosa dels Vents  N41 50.251 E1 32.260 3046 ft  
Waypoint Saltanalt    N41 49.671 E1 25.391   
Restaurant Sant Serni    N41 50.649 E1 28.006 2015 ft  
Església Santa Maria    N41 51.763 E1 25.994 2169 ft  
Església Santuari de Pinós   N41 50.281 E1 32.401 2960 ft  
Restaurant Su     N41 53.401 E1 33.918   
Calavera i ossos Tomba de Cal Galceran N41 50.025 E1 27.239 2008 ft  
Waypoint Torà     N41 48.623 E1 24.155   
Torre alta Torre Ardèvol    N41 51.290 E1 31.058   
Torre alta Torre Peracamps   N41 54.992 E1 26.143 2753 ft  
Torre alta Vallferosa    N41 51.678 E1 26.730 1827 ft  
 
 
1 ft        = +- 0,304 metres 
 
1 milla  = 1609,344 metres 
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