LA BOVERA
I EL
RIU CORB

SENDER LOCAL

Distància: 7,340 km
Temps: 1 h 54 min a peu
Desnivell: + 110 m

Petit recorregut circular pel curs mitjà del riu Corb, amb sortida i arribada al
monumental poble de Guimerà. Molt bona vista des de la Bovera.

Km 0 Sortim de la ctra. L-241 prop de
la cooperativa de Guimerà i pugem pel
carrer de la Bovera.

2,940 Bifurcació, sota el santuari. Anem a
l’esquerra tot baixant.
3,230 Nova bifurcació. Seguim baixant.

0,300 Bifurcació al costat d’un cobert.
Pal indicador. Deixem a la dreta la pista,
el castell i seguim recte tot pujant
suaument.
0,825 Bifurcació, al costat d’una granja,
seguim recte vorejant la granja.
1,580 Bifurcació, a tocar d’una pineda.
Anem a la dreta tot planejant. -----1,710 Cruïlla, amb la pista a Montornès.
Girem a l’esquerra. Pal indicador.
-2,080 Desviament per pujar al santuari
de la Bovera. Anem a la dreta tot deixant
l’ampla pista.
2,360 Bifurcació al mig d’una forta
pujada, el camí vorejat de xiprers ens
durà a la porta del santuari. Molt bona
vista del riu Corb, Ciutadilla i l’Urgell.
Retornem pel mateix lloc, fins al km
2,080 i seguim l’ampla pista a la dreta.

3,710 Ctra. L-241, la travessem. Anem a
l’esquerra per baixar tot seguit cap al riu
Corb. Pal indicador.
4,040 Entre canyissars i a la vora d’un
transformador, trobem les marques del
GR-3 (pal indicador). Seguint-les a
l’esquerra, paral·leles al riu, ens porten a
Guimerà. Des d’ aquest punt es recomana
anar a Ciutadilla (800 m) a la dreta.
Retornem pel mateix camí (20 minuts anar
i tornar).
4,590 Bifurcació al final d’una baixada,
seguim recte.
6,040 Bifurcació a la vora d’uns horts i
vinyes. A l’altra banda del riu Corb veiem
les restes del convent de Vallsanta, uns
metres més endavant passem a frec d’una
bonica creu de terme.
6,350 Nova bifurcació. Seguim recte. Més
endavant entrem al poble pel raval de la
Salut (pal indicador).
7,340 Pont sobre el riu Corb. Hi ha una font.
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GUIMERÀ: poble medieval declarat conjunt
historicoartístic, l’any 1975.
• ESGLÉSIA DE STA. MARIA, s. XI. Construïda
sobre una gran roca..............
• RETAULE D’ALABASTRE DE JOSEP M.
JUJOL. D’estil gaudinià.
• CASTELL, torre cilíndrica des de la qual es
divisa tota la vall, s. X-XI.
• CAL MANSETA, antic hospital. Façana
renaixentista.
• CAPELLA DE ST. ESTEVE, s. XIV. Amb
reproduccions de dues taules gòtiques del
pintor Ramon de Mur.
• PLAÇA MAJOR, MURALLA I PORTALS
D’ENTRADA.
• CONJUNT DE PLACETES I RACONS
D’ARQUITECTURA MEDIEVAL................
• CREU DE TERME.
• SANTUARI DE LA BOVERA, situat a 2 km
de Guimerà, dalt d’un turó, des d’on es divisen
àmplies panoràmiques. Al costat de l’ermita
actual, s’hi conserva part d’un claustre romànic
(s. XII) de l’antic monestir femení cistercenc.
Lloc condicionat per a trobades i estades,
amb un espai amb llars de foc. Per a la clau,
cal trucar al tel. 973 303 215.
• CONVENT DE VALLSANTA, al peu de la
carretera entre Ciutadilla i Guimerà. Restes
gòtiques d’un antic monestir cistercenc.
• MOLÍ DEL SENYOR DE GUIMERÀ.
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Casa-molí, s. XII-XIII.
• MUSEU LA CORT DEL BATLLE, tels. 973
303 313 i 648 100 250
La planta baixa i la primera planta són espais
dedicats als monestirs cistercencs de Vallbona,
Vallsanta, la Bovera i el Pedregal. La segona
planta acull un auditori on s’hi realitzen
exposicions temporals i s’hi projecten
audiovisuals de Guimerà i el seu patrimoni
històric. www.guimera.info/museu
• Vers el segon cap de setmana d’agost se
celebra EL MERCAT MEDIEVAL, que
converteix la població en música, color i foc.
Més informació al web: www.guimera.info
CIUTADILLA:
• ESGLÉSIA DE ST. MIQUEL, d’estil gòtic i
renaixentista, s. XVI.
• CASTELL, s. XI. Destaca l’alta torre de
l’homenatge. En fase de restauració..........
• MOLÍ DEL SENYOR DE CIUTADILLA. Casamolí, s. XII-XIII.
• ERMITA DE ST. ROC, als afores..
• L’últim cap de setmana d’abril es representa
a Ciutadilla LA TROBADA DE GRUPS DE
RECREACIÓ MEDIEVAL. Al castell s’hi
celebren diferents proves, exhibicions de tir
amb arc, intercanvi del pa i la sal, batalles
entre cavallers. Més informació al web
www.ciutadillamedieval.org
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