
Recorregut molt suau pels  Plans de Sió i part de la seva ribera. Cal destacar
el romànic de Bellver d’Ossó, Ossó de Sió, Montfalcó d’Ossó, Puigverd
d’Agramunt i Castellnou d’Ossó, així com la torre romana d’aquest últim poble.

Km 0 Sortim de Puigverd, de la plaça
del Pla de la Segla. Baixem per l’avin-
guda del Sió.

0,300  Carretera L-303. La creuem (pal
indicador).

0,580 Bifurcació. Anem a l’esquerra.

0,880 Bifurcació. Anem a l’esquerra.

2,150 Bifurcació, anem a la dreta.

2,600 Deixem la pista al costat  d’un
enllosat natural i agafem un corriol que
surt a la dreta entre alzineres. (Cal estar
al cas de les marques). Pal indicador.

2,800 Cementiri. Pista al poble.

2,970 Carretera. La creuem i pugem a
Montfalcó d’Ossó.

3,200 Sortim del poble, al costat d’una
casa blanca (pal indicador).

3,380 Bifurcació. Anem a la dreta.

3,700 Bifurcació. Anem a la dreta en
direcció sud.

3,900 Cruïlla al mig d’uns camps. Anem
a l’esquerra.

4,130 Cruïlla. Anem a la dreta.

4,800 Cruïlla. Seguim recte.

5,900 Cruïlla darrere una masia. Creuem
en la mateixa direcció.

6,280 Nova cruïlla. Seguim a l’esquerra.

6,400 Cruïlla al costat d’una cabana.
Anem a l’esquerra ja en direcció a Bellver
d’Ossó. Pal indicador.

7,200 Cruïlla. Seguim recte.

8,780 Carretera L-303. La creuem i pugem
per pista asfaltada.

9,500 Un cop entrats al poble, pugem a
l’església romànica, s. XIII, bona vista dels
Plans de Sió.

9,700 Sortim del poble en direcció a
ponent per la pista que ens durà a Ossó
de Sió (pal indicador).

Distància: 16,400 km
Temps:  4 h 6 min a peu
Desnivell:  + 120 m
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PUIGVERD D’AGRAMUNT:
• ESGLÉSIA DE ST. PERE, d’estil neo-
clàssic, s. XVIII.
• CASTELL (s. XII)
• CAPELLA DE ST. MIQUEL, d’estil romànic
primitiu, s. XI-XII.

MONTFALCÓ D’OSSÓ:
• ESGLÉSIA DE ST. MIQUEL, s. XVII..............
• CASTELL, amb una imponent torre qua-
drada (s. XII)

BELLVER D’OSSÓ:
• ESGLÉSIA DE ST. PERE, d’estil romànic,

s. XIII.
• CREU DE TERME, gòtica.

OSSÓ DE SIÓ:
• ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL
REMEI, d’estil romànic.
• CREU DE TERME, gòtica.

CASTELLNOU D’OSSÓ:
• TORRE CIRCULAR ROMANA, s. II a.C.
L’única d’aquestes característiques que es
conserva a Catalunya.
• ESGLÉSIA DE ST. PERE, d’estil romànic,
s. XII.

10,850 Carretera, anem a la dreta tot
entrant a Ossó de Sió.

11,000 Plaça de l’Església. Sortim en
direcció al cementiri.

11,580 Bifurcació. Deixem la carretera
poc després del cementiri i baixem a la
dreta en direcció al riu. Pal indicador.

11,910 Pont a sobre del riu Sió.

12,280 Bifurcació, a sota de Peraltes.
Anem a l’esquerra (pal indicador) i a pocs
metres nova bifurcació, també a l’es-
querra tot baixant.

13,900 Entrem a Castellnou. Plaça amb un
antic molí i una bàscula. Anem pel primer
carrer a la dreta, tot pujant trobem una bella
torre romana i més endavant una ermita
romànica.

14,000 Dipòsit d’aigua. Anem a l’esquerra
per un camí asfaltat tot baixant.

14,230 Sortim de Castellou d’Ossó direcció
a Puigverd (pal indicador).

15,780 Cruïlla al costat d’una granja. Anem
a l’esquerra i entrem a Puigverd pel raval
de Castellnou.

16,400 Plaça del Pla de la Segla...............
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