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 RUTA PELS CASTELLS I POBLETS DE LA SEGARRA 
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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 segons gust i criteri de cadascú, en la 

mesura dels coneixements de la zona, del temps,  o de 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 de 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 Castell de Vallferosa. (N- 41º 51’ 42,57” E- 1º 26’ 42,73”) Cal saber que el 

camí de la carretera a la torre és de gairebé 1 km i que, tret dels dies de visita, està 

tancat als cotxes. Els dies de visita són el primer diumenge de cada mes de 10 a 13 h i 

no cal reservar prèviament (algun mes d’hivern està tancada).  

Poden veure la descripció a www.ruta-castells-segarra.com . 

 

Punt 2 Dolmen de La Vila. (N- 41º 53’ 53,93” E- 1º 28’ 22,42”) Tot i que Catalunya 

no és coneguda per l’espectacularitat dels seus dolmens, n’hi ha uns quants, i aquest és 

el de dimensions més grans. 

Per visitar-lo està indicat des del camí de La Vila, passant per la casa i continuant per la 

vora d’ un camp. Però per a aquells que els  facin por els gossos, hi ha una altra 

possibilitat: des del trencall de La Vila, continuar el camí vers Llanera uns 350 m. més, 

deixar el cotxe a la vora i el dolmen ens queda a uns 50 m. a l’esquerra per damunt del 

camí. 

L’estat de conservació és esplèndid. Encara podem veure perfectament tot el perímetre 

del túmul i és costum dipositar-hi una petita pedra al damunt en senyal de respecte i 

eternitat. 

 

Punt 3 Castell de Llanera. (N- 41º 52’ 4,52” E- 1º 28’ 50,96”) Bon lloc de bolets 

“perdoneu, però algú ho havia de dir”. 

Poden veure la descripció a www.ruta-castells-segarra.com . 
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Punt 4 Solsona. (N- 41º59’ 38,29” E- 1º 31’ 8,39”) Després de desaparèixer del mon 

habitual a Llanera, podem contrastar altra volta amb el mon urbà de la capital del 

Solsonès. Solsona en sí mateixa ja mereixeria tot un dia: la Catedral, els carrerons 

medievals amb cases gairebé senyorials, el Pou de Gel, el Museu Diocesà, les placetes, 

l’Exposició-Museu del Ganivet a l’Oficina de Turisme, el passeig al Pont de l’Afrau... 

Tot a l’Oficina de Turisme de Solsona (tel. 973482310). 

 

Punt 5 Castellvell. (N- 41º 59’ 41,96” E- 1º 30’ 8,75”) Encara que presideixi Solsona 

oferint  una bonica panoràmica, el Castell ja és del municipi d’Olius, que pràcticament 

envolta Solsona. 

El Castell ha sofert moltes envestides i reformes al llarg de la seva llarga història, però 

cal remarcar que avui es troba en un bon estat conservació i habitat. 

 

Punt 6 Olius. (N- 42º 0’ 37,41” E- 1º 33’ 51,84”) Aquest és un cas particular. El castell 

d’Olius hauria de ser el Castellvell. Normalment el castell i la parròquia o església estan 

junts, aquí  disten molt. De totes maneres cal anar a Olius encara que sigui sense castell, 

ja que la cripta de la seva església i el cementiri modernista d’estil gaudinià s’ho 

mereixen en escreix. 

 

Punt 7 Castell de Riner. (N- 41º 56’ 29,12” E- 1º 33’ 48,75”) Poden veure la 

descripció a www.ruta-castells-segarra.com . 

 

Punt 8 Castell de Cardona. (N- 41º 54’ 52,52” E- 1º 41’ 5,43”) Poden veure la 

descripció a www.ruta-castells-segarra.com . 

Recomanem fer les visites guiades al castell amb la seva església i cripta. 

Molt original és la visita a les mines de sal de Cardona, que hom no pot deixar de veure.  

El mercat de Cardona és el diumenge i si a més trobeu l’església parroquial oberta us 

sorprendrà gratament també la cripta (Olius, el castell de Cardona, l’església parroquial 

de Cardona i el Monestir de Cellers amaguen el tresor de 4 criptes romàniques, totes 

elles en un diàmetre de terreny molt petit, fet molt poc freqüent). 

Oficina de turisme de Cardona: tel. 938692798. 

 

Punt 9 Cal Tristany. (N- 41º 52’ 16,11” E- 1º 32’ 24,01”) No és pas un castell, és una 

casa que es va fortificar per defensar el Carlisme a Catalunya. 

Puntualitzar que abans de trobar el trencall de Cal Tristany i La Pera passareu per SU, 

que segurament és el nom més curt que hi ha d’una població. 

Podeu veure la descripció a www.ruta-castells-segarra.com . 

 

Punt 10 Dolmen de la Pera. (N- 41º 51’47,46” E- 1º 31’ 24,84”) En un bosc vora la 

casa de La Pera s’hi amaga un bonic dolmen que ha agafat el nom de la casa. Darrera 

del dolmen, si busqueu una mica, també podreu trobar-hi unes tombes medievals de 

lloses. 

 

Punt 11 Santuari de Pinós. (N- 41º 50’ 16,23” E- 1º 32’ 18,45”) Encara que el poble 

de Pinós es troba una mica més apartat, és aquí on hi ha el centre geogràfic de 

Catalunya i la rosa dels vents. 

Hi ha molts indicis i creences de què el Santuari de Pinós també va pertànyer a l’ordre 

dels Templers o Hospitalaris. 
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L'Orde del Temple va ser una institució medieval de caràcter religiós i militar. El seu 

primer propòsit era de protegir les vides dels cristians que peregrinaven a Jerusalem, 

recentment conquerida. El seu poder i dominis van créixer ràpidament fins que Felip IV 

de França hi quedà fortament endeutat. Llavors Felip IV va començar a pressionar al 

Papa Climent V fins que va aconseguir que desfés l’ordre. A més els rumors generats 

als voltants de cerimònies secretes d’iniciació van  anant generant desconfiança, 

especulacions i moltes llegendes que encara avui en dia són estudiades i mantenen viu el 

nom de Cavallers Templaris. 

 

Punt 12 Castell d’Ardevol. (N- 41º 51’ 5,60” E- 1º 31’ 5,06”)  Podeu veure la 

descripció a www.ruta-castells-segarra.com . 

 

Punt 13 Castell de Claret. (N- 41º 49’ 15,22” E- 1º 27’ 50,56”) Pràcticament tots els 

pobles d’aquestes contrades tenen, tenien o van néixer a l’ampara d’un castell. Però a 

Claret no hi anirem per veure les inapreciables restes del castell. A Claret hi anirem per 

veure un bonic poblet que va quedar despoblat i que s’ha anat recuperant, sobretot 

gràcies al  retorn d’una família per tirar-hi endavant un restaurant. 

 

Punt 14 Fontanet. (N- 41º 49’ 23,56” E- 1º 25’ 34,02”) Bonica esglesiola que, en 

temps del municipi de Llanera, fou església parroquial de Fontanet. 

 

Punt 15 Castell de Fontanet o Figuerola. (N- 41º 48’ 59,04” E- 1º 26’ 5,11”) Avui 

pràcticament és una casa deshabitada amb la seva capella de Sant Pere als peus. 

Visualment domina, com tots els castells, un bast territori que conserva la llastimosa 

empremta del gran incendi de 1998. 

 

Aquí donarem el dia per acabat i tornarem a casa. Potser els hagi quedat coses per 

veure, o potser n’heu vist d’altres; no importa 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 Hostal Nou (tel. 973480253). 

-Restaurant Mare de la Font a Solsona (tel. 973480152). 

-Restaurant Eclipse de Cardona (tel. 938684002). 

-Restaurant El Forn de Su  (tel. 973480618). 

-Restaurant Can Solé Xic de Claret (tel. 973296008). 

-Restaurant del Santuari de Pinós (tel.973473062).  


