ELS PLANS DE
CONILL
PR-C 69
Distància: 18,550 km
Temps: 4 h 38 min a peu
Desnivell: + 110 m

Recorregut planer per la zona est de la comarca amb visites als petits i
interessants pobles de l’entorn de la carretera L-310 amb sortida de Claravalls
i visita al llogaret abandonat de Conill.

Km 0 Sortim de la plaça de Claravalls
on hi ha una bonica creu de terme, una
ermita i una font. Tot seguint el GR-3 que
ve d’Agramunt, baixem per la vora d’un
jardí i passem per sota el pont de la
carretera C-14 tot sortint del poble.

4,350 Bifurcació. Anem a l’esquerra per
un camí vell i poc utilitzat. Pal indicador.
4,600 Nova bifurcació vorejant el reguer.
Anem a la dreta i tot seguit a l’esquerra.
5,550 Seguim recte.

0,570 Bifurcació. Es deixa la pista que
puja fortament i es va a l’esquerra per
l’antic camí d’Altet. Pal indicador.
1,890 Passem a tocar d’una hípica.
Seguim recte.
2,500 Bifurcació. Seguim recte en la
mateixa direcció. Uns metres més
endavant seguim recte igual.............
2,950 Entrem a Altet. Anem a
l’esquerra fins a una antiga era i tot
seguint el marge a la dreta d’un cobert,
per un corriol, baixem al carrer Major.
El seguim fins a la plaça i baixem pel
carrer de la Font.

5,850 Cruïlla. Anem a la dreta per entrar
a la Figuerosa.
6,200 Plaça de la Font, vora l’ajuntament. Sortim direcció est.
6,650 Carretera L-310. Anem a l’esquerra en suau pujada.
7,050 Bifurcació. Deixem la carretera i
agafem la pista a Canós, direcció
Riudovelles. Pal indicador.
8,450 Bifurcació al costat d’una granja.
Anem a l’esquerra tot pujant. Pal
indicador.

3,250 Cruïlla un cop passat el reguer.
Anem a l’esquerra passant a tocar del
cementiri. Pal indicador.

9,750 Bifurcació. Anem a l’esquerra.

3,950 Bifurcació. Anem a l’esquerra.

10,550 Passem pel costat d’una era.
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10,950 Riudovelles. Hi entrem per
l’esquerra de la magnífica ermita restaurada.

i

11,250 Cruïlla amb la carretera L-310.
La travessem i seguim recte. Pal indicador. Direcció Conill.

17,150 Passem vorejant un torrent
normalment sec.

13,550 Cruïlla. Pal indicador. Anem a
la dreta, direcció Conill.

ALTET:
• ESGLÉSIA DE ST. PERE, d’estil barroc,
s. XVIII.
LA FIGUEROSA:
• ESGLÉSIA DE LA M. DE DÉU DE

14,750 Bifurcació. Anem a
l’esquerra i uns metres més
endavant a la dreta.

15,950 Cruïlla a sota de Conill. Pal
indicador. Anem a l’esquerra direcció
Claravalls i poc després passem prop
del cementiri.

11,500 Bifurcació. Anem a l’esquerra
i sempre seguim el camí principal........

CLARAVALLS:
• ESGLÉSIA DE ST. SALVADOR, d’estil
neoclàssic, s. XVII.
• CAPELLA DE LA M. DE DÉU DELS ARCS,
s. XVIII.
• CREU DE TERME, d’estil barroc, s. XV..............
• CASTELL, s. XI.

direcció a
Tàrrega
L-310

direcció a
Tàrrega
C-14

18,550 Entrem a Claravalls.

L’ASSUMPCIÓ, d’estil neoclàssic, s. XIX.
.

• ERMITA DE ST. MARÇAL, s. XIV.
• Al mes d’agost se celebra a la Figuerosa el
festival alternatiu i independent de música
FIGAROCK.
RIUDOVELLES:
• ESGLÉSIA DE ST. GIL, d’estil romànic, s.
XIII.........
CONILL:
• Nucli deshabitat.
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