RUTA 2: La Vall del Corb
Seguint el curs del riu Corb trobem petits poblets medievals, repartits pel territori i
propers els uns dels altres, que conserven un patrimoni cultural impressionant enmig
d'un paisatge de camps de vinyes, boscos, sembrats, ametllers i oliveres.
DIA 1 - BELLPUIG - BELIANES - MALDÀ -MALDANELL - LLORENÇ DE
ROCAFORT - VALLBONA DE LES MONGES - ELS OMELLS DE NA GAIÀ SENAN - MONTBLANQUET - ROCALLAURA
Bellpuig és una vila que posseeix grans exemplars d’ arquitectura renaixentista. Feu
la visita guiada al convent de Sant Bartomeu (obert de dijous a diumenge); i al
mausoleu de qui fou virrei de Sicília i Nàpols, Ramon Folc de Cardona i Anglesola, que
es troba dins l’església de Sant Nicolau. Passegeu fins al castell de la vila. Apropeuvos a les instal·lacions de Golf Urgell Pitch & Putt. El camp està obert cada dia a partir
de les vuit del matí. També podeu fer cursos de parapent i d’ala delta a l’escola de vol
Volager.
Continuem el recorregut i anem a Belianes (9 km), on el riu Corb canvia de direcció i
es perd entre les vinyes i els olivers. El nucli històric de Belianes guarda grans tresors
arquitectònics i artístics com l’Ecomuseu de la vida rural, l’antic molí d’oli Maurici
Massot, i originals places i escultures. Es poden concertar visites guiades.
Continuem fins a Maldà (3 Km), un petit poble on la història brolla per tots els racons.
Al s.XII era envoltat de muralles i tancat per portals. Tres construccions, símbols
exponents del predomini històric en aquest punt estratègic, caracteritzen l’estampa de
Maldà: les restes del castell, l’església romànica de Sant Pere i el temple de Santa
Maria. Maldà és Vila Florida.
------ A Maldà ens desviem del curs principal del riu Corb i seguim la riera del
Maldanell. Arribem a Llorenç de Rocafort (3 km), un petit poblet molt acollidor.
Seguim i arribem a Vallbona de les Monges (3 Km), on hi ha un dels monestirs
cistercencs més importants de Catalunya. Les visites són guiades i és obert de dimarts
a diumenge. En acabar la visita, realitzar un passeig pels carres i places és un plaer.
Us recomanem la font de la plaça, els antics rentadors municipals i les cabanes amb
volta de canó que hi ha disseminades pel terme. Vallbona forma part de la xarxa de
Pobles amb Encant de Lleida i és també Vila Florida.
Seguim cap als Omells de na Gaia (6 Km), que conserva un cert regust medieval, i
cap Senan (7 Km), petit poblet amb molt d'encant. I de tornada, a Rocallaura ens
desviem a Montblanquet (10 Km), petit poble encisador.
Arribem a Rocallaura (15 Km). Un lloc ideal per relaxar-se i deixar-se acaronar per les
aigües termals del Balneari de Rocallaura o bé passejar pels carrers i places en un
ambient tranquil i plàcid.

DIA 2 - ROCALLAURA - BELLTALL - FORÈS - PASSANANT - CIUTADILLA NALEC- ROCAFORT DE VALLBONA - EL VILET - SANT MARTÍ DE MALDÀ
Aprop del Rocallaura hi ha el Santuari del Tallat (5 Km), que és un dels indrets més
elevats de la comarca amb impressionants vistes panoràmiques, i el parc eòlic de la
serra del Tallat, on podeu veure de molt a prop els imponents molins, generadors
d’energia.
Continuem a Belltall (8 Km). Poble conegut pels alls que s'hi produeixen i destaca pel
seu paisatge entre la Conca de Barberà i l'Urgell. Conserva la creu de terme
renaixentista i l’antic fossar, ara plaça pública amb esteles discoïdals ordenades des
d’on s’albira unes magnífiques vistes a la Segarra. Situades als conreus hi trobem
cabanes de volta de diferents mides i formes que servien per aixoplugar-se i guardar
els estris del camp. Pas del sender GR175 La Ruta del Cister.
Ara ens dirigim a Forès, podem anar pel camí rural asfaltat (7 Km) o bé per la C14, on
trobarem la indicació a Forès (10 Km). Conegut com el mirador de la Conca de
Barberà per la seva situació privilegiada amb una esplèndida vista de tota la comarca i
de bona part de la comarca veïna, la Segarra, Forès es troba situat a 866 m d'altitud,
al costat de la serra del Tallat, i és travessat pels senders GR®175 La Ruta del Cister i
el GR®171. És principalment, un poble d'estiueig i de segona residència. Forès,
Poesia i Música destaca entre els esdeveniments festius. www.fores.cat
D'aquí anem en direcció a Passanant (7 Km). Entrem als Comalats, una subcomarca
que arribà a abastar la Baixa Segarra, des de Cervera a la vall del riu Corb fins a
Forès. Els comtes de Barcelona van encomanar a la família Cervera la seva
repoblació, a finals del segle XI, els quals bastiren fortificacions en diversos llocs de la
contrada. A mitjan segle XII passà en mans de l'orde de l'Hospital. Fins al 1406, formà
part de primera comanda de Cervera i s'integrà a la comanda de Barcelona. Els
hospitalers posseïren el lloc fins a l'extinció de les senyories.
De camí a Passanant passarem per dos petits nuclis: la Sala dels Comalats (3 Km) i
Glorieta (2 km). La Sala dels Comalats només conserva la torre quadrada del castell.
Són interessants també les cases del Castell i del Cavaller, del segle XVI. L'actual
església parroquial és de principis del segle XIX i bastida en diverses etapes. A mig del
poble de la Glorieta es troba l'antic forn comunal, del segle XVI. També s'hi observa la
imponent torre del castell i els antics rentadors, els quals, junts amb la font, donen un
encant a l'entrada del poble. L’església està dedicada a l’Assumpció de la Mare de
Déu (1814). Hi resideixen artistes que treballen la fotografia i diferents tipus d'arts
plàstiques.
Arribem a Passanant (3 Km). De Passanant destaquem l'esdeveniment fotogràfic més
important de la zona i del país, Passanant Foto, les restes del castell i l'església d'estil
barroc. Des d'aquí us recomanem visitar el despoblat dels Vilars i el llogaret de la

Pobla de Ferran. Són petits nuclis carregats de patrimoni, envoltats de boscos i un lloc
ideal per fer excursions a peu i en bicicleta. http://www.passanantibelltall.cat/
Continuem a Ciutadilla (7 Km). Petit poble amb una magnífica torre del castell. D'aquí
seguim el curs del riu Corb i passem per petits poblets amb molt d'encant com Nalec,
Rocafort de Vallbona, El Vilet i Sant Martí de Maldà (10 Km), d'on destaca
l'església, un dels millors exemples d’estil barroc de la comarca.
DIA 3 - VERDÚ - GUIMERÀ - VALLFOGONA DE RIUCORB - ALBIÓ - LLORAC - LA
CIRERA - RAURIC - SANTA COLOMA DE QUERALT - GUIALMONS - LES PILES CONESA - SAVALLÀ DEL COMPTAT - SEGURA
Recomanem la visita guiada al castell i el nucli antic de Verdú, el poblat ibèric dels
Estinclells i l'Espai Mayoral Miró a Taula. La vila està declarada Zona d’Interès
Artesanal de Catalunya i també Municipi d’Interès Turístic. És el poble dels sillons
negres, de la verema i del vi.
Continuem cap a Guimerà (11 Km). Abans d'arribar a Guimerà a peu de carretera
trobem les ruïnes gòtiques del cistercenc convent de Vallsanta. Guimerà és una vila
medieval que té una fisonomia única. Un laberint de carrers que s’enfilen cap al castell
i l’església. Podeu visitar el Museu la Cort del Batlle, la torre cilíndrica que domina la
vall del Corb i, si pugeu fins a dalt, a l’església hi trobareu el retaule d’alabastre de
Josep M. Jujol i la reproducció en 3D del retaule gòtic d’en Ramon de Mur. El poble
està declarat Conjunt Historicoartístic d’Interès Nacional i forma part de la xarxa de
Pobles amb Encant de Lleida. Opcional: pujar fins al Santuari de la Bovera, a 2 km de
Guimerà, vinculat a l’orde del Cister. Guimerà és Vila Florida.
D'aquí ens dirigim a Vallfogona de Riucorb (5 Km), un petit poble medieval conegut
per les seves aigües i el seu balneari i un lloc ideal per fer excursions a peu i en
BTT. Passejar pels carrers i places és endinsar-se en un gran llibre obert, on cada
carrer és una pàgina d’història i de poesia del conegut Rector de Vallfogona. Dels
esdeveniments festius en destaca el Festival de Narració Oral. Seguint el tram
principal del riu Corb arribem al Balneari de Vallfogona de Riucorb (2 Km).
http://www.vallfogonaderiucorb.cat/
Seguim en direcció a Llorac (7 Km). Comprèn els nuclis d'Albió i la Cirera i Rauric,
on neix el riu Corb. Tots són pobles petits i carregats de patrimoni històric, envoltats de
boscos frondosos i un lloc ideal per fer excursions a peu i en BTT. Cal destacar com a
punt de referència gastronòmica, els formatges artesanals d’Albió. És una zona per
relaxar-se i passar un bon cap de setmana descansant i gaudint de l’hospitalitat de la
seva gent fent turisme rural. http://www.llorac.altanet.org/
A 9 km de Llorac arribem a Santa Coloma de Queralt. Us recomanem que passegeu
pels carrers de la vila i en descobrireu els vestigis del seu passat: el castell, presidit
per una imponent torre del segle XII i lligat a la nissaga dels Queralt; el call jueu;
l’església de Santa Maria, on s’hi troba el magnífic retaule gòtic de Sant Llorenç, obra

de l’escultor Jordi de Déu; la Plaça Major, porxada i amb balcons de ferro forjat; les
fonts de les Canelles de principis del segle XVII; i el santuari de Santa Maria de
Bell.lloc, que conserva el magnífic timpà, un dels exponents més rellevants del
romànic de la comarca, i els sepulcres de la família Queralt, una obra artística de gran
importància dins del context de l’escultura funerària. No marxeu sense tastar un dels
tresors
de
la
cuina
colomina,
el
bacallà
amb
romesco.
http://www.stacqueralt.altanet.org/
Agafem la carretera C-241 en direcció a Montblanc, a 3 km trobem indicada una
desviació a l’esquerra que porta al llogarret de Guialmons, recentment restaurat i amb
carrers de fort pendent coronats per l’església romànica de Santa Maria.
A 2 km trobem el poble de les Piles, situat als peus del Montclar, compta, a més de les
Piles, amb els nuclis de Biure de Gaià, Guialmons, Sant Gallard i el despoblat de
Figuerola. Són tots pobles acollidors que inviten el visitant a passejar pels carrers i
racons. Entre els elements patrimonials més significatius del municipi destaquen el
castell de Biure (no és visitable, es tracta d'una propietat privada) i l'església romànica
de Sant Salvador de Figuerola, declarada Bé d'Interès Local (BCIL). La Fira i Mercat
de Santa Llúcia i el Danseu Festival són dos dels esdeveniments més festius del
municipi. I és un excel·lent punt de partida per fer rutes a peu o en BTT, com la ruta
dels molins. http://www.piles.altanet.org/
Des de les Piles la carretera TV-2301 ens porta a Conesa (5 km), vila medieval
delimitada perfectament per una muralla defensiva amb dos portals d'accés.
L’estructura urbana és un exemple de model circular, que segueix les corbes de nivell,
amb el castell a la zona més alta. L’any 2011 el nucli històric de Conesa va ser
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. El Mercat Vell
destaca entre els esdeveniments festius. http://www.conesa.cat/
D'aquí continuem en direcció a Savallà del Comptat (4 Km), envoltat de camps de
cereals, ofereix un paisatge relaxant que varia segons l'estació de l'any. I no marxeu
sense visitar Segura (a 4 Km), un petit poblet que pertany a Savallà, format al redós
del
seu
castell,
avui
derruït
i
un
nucli
encantador
d'estiueig.
http://www.savalla.altanet.org/
Les obagues de riu Corb és un petit espai natural protegit on podem trobar diferents
tipus de rouredes pròpies dels boscos submediterranis, a més de pinedes de pi blanc,
pinassa i pi roig. L’espai té un alt interès per les espècies de flora pròpies dels boscos
més humits. La presència d'aquestes plantes de caràcter eurosiberià, dins un territori
eminentment sec i continental, constitueix per si mateix una notable singularitat
botànica.

