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GUIMERÀ i la vall del riu Corb
(l’Urgell)
Guimerà - Monestir de Vallsanta
- Ciutadilla - Santuari de la Bovera
- retorn a Guimerà
Data: DIUMENGE 13 DE MARÇ DEL 2016
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida: APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinadors de la sortida:
Francesc Agulló (652333883)
Marta Montoliu (618862146 )
Gori Carvajal (686908015)
Concepció Pijuan (659008660)

Horaris previstos:
08.00 h - Concentració amb cotxes particulars a l’aparcament del Parc del Garraf.
08.10 h - Sortida cap a Guimerà.
09.30 h - Arribada a Guimerà.
10.00 h - Esmorzar i inici de l’excursió.
11.00 h - Ruïnes del monestir de Vallsanta.
11.45 h - Terme municipal de Ciutadilla.
13.00 h - Santuari de la Bovera.
14.00 h - Arribada a Guimerà i dinar a la plaça Major.
15.30 h - Retorn cap a Vilanova. Hora prevista d’arribada: 17 h.

Com arribar a Guimerà (punt d’inici)
Des de Vilanova, prenem la C-15 en direcció a Vilafranca i la seguim cap a Igualada. Un cop arribem al terme
municipal d’Òdena, agafem l’autovia A-2 en direcció a Lleida.
Continuem per l’A-2 i passem de llarg de l’àrea de servei de “la Panadella” i les poblacions de Sant Guim de
Freixenet i Cervera, fins arribar a la població de Tàrrega, on agafem la sortida 510 que ens durà cap al centre de
Tàrrega. Travessem una gran rotonda on indica ben clarament “TARREGA” i seguim tot recte per l’avinguda del
Raval del Carme, fins arribar a la plaça del Carme on girem cap a l’esquerra després que el semàfor ens doni
pas, per continuar la ruta per la C-14, en direcció a Tarragona i Verdú.
Un cop a la C-14, i passat el creuament que porta a la població de Verdú (a uns 9 km passat Tàrrega), seguim
per una recta bastant llarga fins a veure, al final, una desviació paral·lela a la carretera que ens portarà cap a
una benzinera de la marca “Cepsa”. Agafem la rotonda que trobarem i ens dirigim cap a la carretera L-241, fins
arribar a la bonica població de Guimerà, punt de sortida de l’excursió.

Descripció de l’itinerari:
El punt de sortida de l’excursió serà la població medieval de Guimerà (l’Urgell), situadda a 555 m sobre el
nivell del mar. Els conreus que trobarem en aquesta excursió seran vinyes, oliveres arbequines, cereals i
ametllers. Es tracta d’una ruta circular que realitzarem al voltant del riu Corb, passant per les ruïnes del
monestir de Santa Maria de Vallsanta i pel santuari de Santa Maria de la Bovera, fins arribar a la població
de Guimerà, on entrarem per la torre de guaita. Dinarem a la plaça Major.
La durada prevista de l’excursió serà d’unes quatre hores. Farem un recorregut d’uns 10,5 km amb un
desnivell aproximat de 150 m. Val a dir que la major part del trajecte, el farem per pistes de terra i
puntualment passarem per algun camp de conreu, que respectarem sempre passant per la vora del camp
per tal d’evitar fer enfadar els pagesos que els conreen.
Sortirem de Guimerà travessant el pont del riu Corb, que actualment i a causa de la temporada de sequera,
molt possiblement ens el trobarem sec (tot i que el dia de la preparatòria, gràcies a les nevades, hi baixava
aigua). Seguidament, agafarem una pista en direcció a la població de Ciutadilla i, només sortir, passarem
entremig d’unes granges d’aviram, que ràpidament identificarem per la peculiar oloreta de granja de
pollets.
Quan portem poc menys d’una horeta caminant, agafarem un desviament cap a la dreta que ens portarà
fins a les ruïnes del monestir cistercenc de Santa Maria de Vallsanta, el qual es va començar a construir cap
a l’any 1235 i que l’any 1272 va rebre una important aportació de capital per part del rei Jaume I, amb la
qual es van finançar gran part de les obres del claustre.
Un cop visitades les ruïnes des de fora de la tanca que les envolta, tornarem
cap enrere pel mateix camí fins a l’últim desviament, i continuarem la ruta
circular en direcció al monestir de Santa Maria de la Bovera. En aquest
moment, ens trobarem en el terme municipal de Ciutadilla, que podrem
reconèixer per la seva fortalesa medieval datada del segle XI, que no podrem
visitar en aquesta ocasió per qüestions de temps.
Seguidament, travessarem el riu Corb per un petit pont i a continuació, un
cop creuada la carretera L-241 (ATENCIÓ!), agafarem la pista que va cap
amunt i que ens durà cap al santuari de Santa Maria de la Bovera.
Des d’allà veurem les millors vistes de la vall del riu Corb i les poblacions de
Ciutadilla, Guimerà i fins i tot les poblacions de Verdú i Tàrrega.
Un cop voltejat el santuari, retornarem directament cap a Guimerà. Entrarem
al poble per la seva part alta, on els més valents podran pujar a la torre de
guaita coronada per una estelada.

No hi haurà opció menuts. Farem l’excursió conjuntament.
En aquesta ocasió no hi haurà Opció Menuts, ara bé, cas que algú vulgui escurçar el camí, podrà optar per
no pujar fins al monestir de la Bovera i continuar cap a Guimerà, per retrobar-nos per dinar a la plaça
Major.

Dificultats que hi poden trobar i altres qüestions a tenir en compte:
Aquesta sortida no té cap tipus de dificultat, ja que pràcticament en la seva totalitat transcorre per pistes
de terra; ara bé, hem de recordar que, puntualment, podrem passar per camps de conreu i vinyes que són
de caràcter privat i que cal tenir cura de passar per una vora, per tal de no fer malbé els conreus.
Tot i considerar aquesta sortida de baixa dificultat, cal posar atenció en un moment del recorregut, en què
haurem de travessar la L-241.
Hem previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici del grup.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat, especialment a la pista de
terra, ja que puntualment podria ser que hi passés algun vehicle de motor. Els menors no han de passar al
davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Material necessari (què cal portar):
Menjar: Caldrà portar l’esmorzar, el dinar i quelcom per picar durant el trajecte. Esmorzarem abans de
començar a caminar, per tal d’encarar l’excursió amb prou forces i energies. Tingueu en compte que
esmorzarem a prop del lloc on deixarem els cotxes i a la vora hi ha un bar “el Sant Jordi”, per si algú vol fer
un cafè amb llet o similar.
Aigua: Tot i passar al voltant d’un riu, en tot el recorregut no trobarem cap font d’aigua, es per això que
caldrà tenir-ho en compte. Porteu-ne.
Roba d’abric: Estem a finals de l’hivern i cal preveure que, tot i que el dia pugui ser assolellat, l’ambient
podria ser fred. Convindrà portar roba d’abric (folre o jersei, gorro, guants, buf...) i un impermeable per si
fa vent o plou.
Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar refredaments i
torçades de peu.
Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.
Opcional: Binocles per gaudir de les vistes panoràmiques.

Comentaris diversos d’interès:
Aquesta excursió transcorre, en gran part, per àrees de conreu de cereals i vinyes, i això atrau a diversos
tipus de mamífers, com ara el senglar i les guineus.
La zona és molt coneguda pel gran oli d’oliva de la DO Les Garrigues, elaborat amb olives arbequines, les
millors del món !!
Si esteu interessats a comprar-ne, d’oli, podeu contactar amb el Molí d’Oli de Cal Jan (973 303 039 caljan@guimera.info) o amb la Cooperativa del Camp (973 303 055 - cooperativa@guimera.info).
Val la pena dir que a Guimerà hi ha un parell de forns de pa de llenya. Si voleu encarregar-hi pa, ho podeu
fer a qualsevol dels dos, que són a tocar de la plaça Major, que es on acabarem l’excursió. Els telèfons són
els següents: Forn de pa Prats “Cal Canyu”: 973 303 081 i Forn de pa Cal Vives (a la mateixa plaça Major):
973 303 082. Els forns, el diumenge, tanquen al voltant de les 15 h. Previsiblement, arribarem a Guimerà
una estona abans, en finalitzar l’excursió.
Esperem que ho passeu be a l’excursió!

Mapa de la zona:
Mapa obtingut de l’institut cartogràfic de Catalunya.

Tàrrega

NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF.
D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del
GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs.

1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars
que se’n faran responsables

