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SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ



MONTSEC, Muntanya, Aigua i Cel

El territori de la marca turística MONTSEC està situat a les portes del 
Pirineu i abasta la comarca de la Noguera i l’extrem sud de la comarca 
del Pallars Jussà. El MONTSEC té una proporció ideal de natura, aventu-
ra, cultura, ciència i gastronomia.

La gran diversitat d’elements i contrastos del MONTSEC li confereixen 
un tarannà aventurer i alhora acollidor que captiva el visitant i el trans-
porta a un món de sensacions i experiències que no el deixen indife-
rent: muntanyes, valls, rius, embassaments, congostos, boscos i terres 
de secà, tot allò que el vent i l’aigua van esculpir en el passat, avui se’ns 
presenta com una porta oberta al gaudi de volar, navegar o passejar.



El CEL del MONTSEC de dia està recone-
gut com una de les millors zones de vol 
lliure a nivell mundial. I de nit, certificat 
pel Programa M&B (Home i Biosfera) de la 
UNESCO com un dels millors cels del món 
per a l’observació del cosmos i del firma-
ment, per això s’hi ha construït el Parc 
Astronòmic Montsec (PAM). 

Embassament de Canelles



La gran varietat d’espais naturals del 
Montsec permeten la pràctica d’un gran 
nombre d’activitats de turisme actiu plena-
ment en contacte amb la natura, tant d’aire, 
com d’aigua, com de terra. Destaquen 
l’espectacular congost de Mont-rebei i 

el Centre BTT Montsec – la Noguera.

Congost de Mont-rebei

Centre BTT Montsec-La Noguera



Astroturisme - Turisme de les estrelles

Les condicions naturals del Montsec li permeten 
aixoplugar-se sota el millor cel de Catalunya i un 
dels millors del món: baixa pluviometria, alt percen-
tatge de nits serenes, bona estabilitat de les imatges 
i sobretot la constatació de la baixa contaminació 
lumínica. En aquestes característiques es fonamenta 
la seva elecció per construir-hi el Parc Astronò-
mic Montsec (PAM).

El territori MONTSEC ha estat reconegut i certi-
ficat com a Destinació Turística i Reserva Starlight 
pel Programa M&B de la UNESCO. Aquesta dis-
tinció l’acredita com un dels millors cels del món 
per a l’observació astronòmica i per a la realització 
d’activitats turístiques basades en aquest recurs (va-
lors científics, naturals, culturals i paisatgístics).   

La característica fonamental del Parc Astronò-
mic Montsec (PAM), nucli del seu caràcter inno-
vador i singular, és el lligam que estableix entre les 
tres vessants de la seva activitat: recerca-investiga-
ció, educació-formació i divulgació-turisme. 

El Parc Astronòmic Montsec (PAM) està 
format per l’Observatori Astronòmic del Montsec 
(OadM), vessant científica i de recerca, i el Centre 

Parc Astronòmic Montsec

Parc de Telescopis

L’Ull del Montsec



d’Observació de l’Univers (COU), 
vessant formativa-educativa i divulgativa-
turística. 

El Centre d’Observació de l’Univers 
(COU) acosta el visitant al món de 
l’astronomia i al medi natural del Montsec, 
establint un nexe d’unió entre turisme 
i ciència. Està format per l’Exposició 
Permanent sobre astronomia i medi na-
tural del Montsec; pel Planetari l’Ull 
del Montsec, l’únic planetari Open 3D 
del món, i pel Parc de Telescopis, que 
compta amb tres observatoris (un d’ells és 
un observatori-aula) i diversos telescopis 
portàtils. El COU ofereix visites conduïdes 
nocturnes i diürnes. 

(Informació i venda d’entrades a: www.par-
castronomic.cat) 

Observatori-Aula



Natura i turisme actiu

El Montsec compta amb una oferta variada 
d’activitats de turisme actiu de cel, terra i 
aigua en plena natura i sota un cel Starlight.

Cel
Les valls d’Àger i de Meià estan reconegu-
des com unes de les millors zones de vol 
lliure a nivell mundial. La vall d’Àger du-
rant l’any acull campionats del món, de Ca-
talunya i d’Espanya de parapent i ala delta. 
Al Montsec els amants del vol lliure poden 
practicar parapent, ala delta, vols en globus 
i ultralleuger i també vols amb paramotor i 
paratrike.

Terra
El Montsec convida a practicar el sende-
risme per l’espectacular congost de Mont-

Congost de Mont-rebei



rebei, el congost de Mu, les rutes senyalit-
zades a la vall d’Àger, a Vilanova de Meià, a 
les Avellanes i Santa Linya, a Camarasa, etc.

El Centre BTT Montsec - la Nogue-
ra, de la Xarxa Centres BTT de Catalunya, 
ofereix 490 km de circuits BTT senyalitzats 
de diferents nivells de dificultat. Disposa de 
dos punts d’acollida, un al monestir de les 
Avellanes i l’altre al càmping Vall d’Àger. 

Campionat d’ala delta



Les parets verticals del Montsec són llocs 
coneguts i únics per a l’escalada, com 
ara Sant Llorenç de Montgai, el congost de 
Terradets, Vilanova de Meià, Santa Linya, 
Àger, Os de Balaguer, Camarasa, Cubells, 
Alòs de Balaguer, etc.

També es practica l’espeleologia en coves 
com el Forat de l’Or de Llimiana, la cova 
dels Muricecs a Cellers, la cova del Tabac a 
Camarasa i la cova Negra a Os de Balaguer.

Aigua
Els embassaments de Camarasa, Canelles, 
Cellers, Sant Llorenç de Montgai, Santa 
Anna i Rialb configuren l’espai d’aigües 
tranquil.les més gran de Catalunya, 
on es pot practicar piragüisme, passejades 
en llanxa amb motor, surf de vela, esquí-
bob, etc. Al riu Segre, on les aigües són més 
braves, es pot practicar ràfting i mini-ràfting, 
i barranquisme al riu Rialb.

Congost de Terradets

Escalada a Sant Llorenç



Entre el verd del paisatge boscós i el blau 
de les làmines d’aigua trobem espais amb 
una flora i una fauna riques i variades, com 
les de la reserva natural de Sant Llorenç de 
Montgai i l’aiguabarreig del Segre amb la 
Noguera Pallaresa.

Caiac a Canelles

La Transsegre



Patrimoni Històric 

En Montsec és un indret on la natura es con-
fon amb la història i on cada moment his-
tòric ha deixat la seva empremta, resseguir 
el traç d’aquells que antigament habitaren 
aquestes contrades és part del viatge de la 
memòria que es pot viure al Montsec.

Al Museu d’Isona i la Conca Dellà és 
ben fàcil de comprovar que fa més de 165 
milions d’anys el Montsec era habitat pels 
dinosaures.

A la zona del Montsec resten nombrosos 
vestigis de diverses èpoques prehistòriques, 
com són les pintures rupestres (declarades 
patrimoni de la humanitat), entre les quals 
destaquem la cova dels Vilars (Os de Bala-
guer) i la cova del Parco (Alòs de Balaguer), 
i els dòlmens, com són el de Sòls de Riu 
(Baronia de Rialb) i la Lloella del Llop (Vi-
lanova de Meià). Per entendre i interpretar 
aquestes èpoques recomanem visitar Seró 
Espai Transmissor (Artesa de Segre), el 
Centre d’Interpretació de l’Or del 
Segre (Balaguer), la Roca dels Bous  - 
Espai Orígens (Sant Llorenç-Camarasa) i el 
Museu de la Noguera (Balaguer). 

Col.legiata de Sant Pere de Ponts



Dolmen de Sòls de Riu

Museu d’Isona

Museu de la Noguera



Haver estat l’avantguarda de la Catalunya 
Vella, terra de frontera i part important del 
Comtat d’Urgell va deixar empremta en vi-
les, castells, esglésies i monestirs. En desta-
quem el conjunt arquitectònic de Castell 
de Mur, la col.legiata de Sant Pere 
(Ponts), el monestir de Santa Maria de 
les Avellanes (Os de Balaguer), el castell 
de Montsonís (Foradada), el castell de 
Llordà (Isona) i la col.legiata de Sant 
Pere (Àger).

Vells costums i tradicions s’apleguen al 
Montsec, com ara: el Ranxo de Ponts, la 
Trobada de Campaners d’Os de Balaguer, 
Boletus-Fira del Bolet d’Isona, etc. Festes 
que destaquen per la seva peculiaritat són: 
Balaguer Medieval, la Transsegre a Balaguer 
i Camarasa, Montgai Màgic...

Monestir de Santa Maria de les Avellanes

Castell de Mur



Col.legiata d’Àger

Espai Orígens





Gastronomia

Al MONTSEC tenim productes i elaborats de proximitat 
o Km 0 com l’oli d’oliva, la tòfona, la girella, els format-
ges, la mel, la coca de samfaina o de recapte, els bolets, 
els torrons i els vins de diversos cellers de la DO Cos-
ters del Segre. Tot això acompanyat de les millors carns 
procedents de la caça, de les pastures i de les granges i 
corrals.
Destaquem les Jornades Gastronòmiques Cuina de la 
Tòfona als restaurants de la zona Segre-Rialb.

Productes alimentaris del Montsec



Itineraris i visites pel Montsec          LA PORTA DEL MONTSEC

Plaça Mercadal



Balaguer i rodalies

Per visitar Balaguer es poden consultar els 
horaris d’obertura dels monuments i con-
tractar visites guiades a l’Oficina de Turisme 
de Balaguer i al Museu de la Noguera (tel. 
973 445 194 – www.balaguer.cat / www.
museucn.cat).

Proposta de visites:

Plaça Mercadal (XIV):
És la plaça medieval porticada més gran de 
Catalunya; es configurà a partir de 1333, 
quan els jueus foren obligats a establir-se 
fora de la vila, més enllà del barri del Tor-
rent, actual centre històric de la ciutat. Era 
un ampli espai que separava la jueria del    
barri cristià on es celebraven fires i mercats 
des d’època andalusina.

Barri Jueu: 
La creació d’aquest barri data de l’any 1333, 
amb l’expulsió de la comunitat jueva a fora 
del nucli urbà del Balaguer medieval. S’hi 
conserva l’antiga sinagoga, transformada en 
església del Miracle.

Museu de la Noguera: 
Acull el patrimoni andalusí i feudal de la co-
marca de la Noguera i la ciutat de Balaguer, 
conformant un dels conjunts d’aquesta èpo-
ca més importants a Catalunya, tant per la 
quantitat com per la qualitat de les seves 
restes. Actualment és un dels museus refe-
rents a Catalunya per entendre l’empremta 
de l’islam.

Muralla gòtica (XIV): 
Es pot passejar per la muralla gòtica acce-
dint-hi des de la plaça Mercadal (pel portal 
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del Gel) o des de l’església de Santa Maria, 
on hi ha una entrada cap a la passarel.la que 
ens permetrà passar per damunt del pas de 
guàrdia i continuar pel recinte de muralla, 
que es va reformar al segle XIV tant per 
resistir les embestides de les noves armes 
d’artilleria com per encabir el barri de la 
Jueria més enllà de la plaça Mercadal, fins 
a la Torre Blanca del Bombo, on trobem un 
dels vestigis de la Guerra Civil: el búnquer - 
observatori construït l’any 1938.

Església de Santa Maria (1351): 
Edifici gòtic d’una sola nau molt ampla, amb 
capelles laterals situades entre els contra-
forts i un absis poligonal de set cares. Va ser 
declarat monument historicoartístic.

Centre històric: 
Hi destaquen el carrer d’Avall i el carrer 
Major, les places interiors com la plaça del 
Pou i la plaça de Sant Salvador, l’antic safa-
reig públic la Reguereta, i el porticat carrer 
del Pont.

Castell Formós (IX): 
Acull les restes de l’antiga Suda i posterior 
residència dels Comtes d’Urgell (1105), 
amb cartells explicatius de les antigues de-
pendències del castell. Els vestigis trobats 
fruit de les diferents excavacions poden 
veure’s al Museu de la Noguera.

Santuari del Sant Crist: 
Antiga mesquita i posterior església romà-
nica de Santa Maria d’Almatà, on es venera 
la imatge del Sant Crist, patró de la ciutat.
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Parc Arqueològic del Pla 
d’Almatà: 
S’hi poden visitar restes de les cases del se-
gle XI de l’antiga medina Balaguer i també 
la muralla antiga del segle VIII. És un dels 
jaciments arqueològics més importants de 
Catalunya.

Convent de Sant Domènec (XV): 
Format per l’església i el claustre gòtic de 
quatre galeries amb podi alt que aguanten 
esveltes columnes acabades en arcs apun-
tats que presenten calat trilobulat interior.

Centre d’Interpretació de l’Or 
del Segre: 
Ofereix un recorregut històric per l’explo-
tació de l’or al riu Segre i convida el visitant 
a viure l’experiència de buscar or a la sala 
de safareigs. El centre ofereix també el pro-
ducte turístic “L’Or del Segre, a la Recerca 
del Somni de Mariam”, amb el qual es pot 
practicar al riu Segre la recerca d’or (per 
a visites guiades tel. 973 448 668 – www.
museucn.com).

9
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Sant Crist



Pels voltants de Balaguer us recoma-
nem les següents visites:

Celler Costers del Sió (Balaguer): 
Ofereixen visites guiades al celler, en les 
quals s’explica el procés d’elaboració del vi, 
amb un tast conduït inclòs. Hi ha l’opció de 
visitar les instal.lacions ramaderes (tel. 973 
424 062 – www.costersio.com).

Espais de Memòria de
Catalunya: 
A la Noguera s’han recuperat quatre espais: 
el tossal del Merengue a Camarasa; els bún-
quers de Foradada; l’itinerari que recorre 
les restes bèl.liques al voltant del Cap de 
Pont de Balaguer, amb els búnquers de Pa-
lous i la tomba del soldat Josep Montserrat 
(Camarasa), el tossal de les Forques (la Sen-
tiu de Sió), les trinxeres dels Tossals, de la 
Font Amarga i de les Pletes (Montgai) i les 
fortificacions del canal d’Urgell (Preixens), 
i el Clot de les Bombes a Tartareu (tota la 
informació al web:   memorialdemocratic.
gencat.cat/ca/espais_de_la_memoria/xar-
xa_espais_catalunya_cat/).

Celler Castell del Remei
(Penelles): 
Ofereixen visites guiades al celler, en les 
quals s’explica el procés d’elaboració del vi, 
amb un tast conduït inclòs (tel. 973 580 200 
– www.castelldelremei.com).

Vil.la romana del Romeral
(Albesa) i celler Casa Patau (Me-
nàrguens): 
La vil.la romana del Romeral està situada 
a 4 km del poble d’Albesa, es poden visi-
tar els mosaics d’una antiga vil.la romana 
datada al segle II, amb vida fins al V, quan 
sembla que un incendi la destruí (les visi-
tes guiades són concertades - tel. 608 892 
125 – www.albesa.cat). El celler Casa Patau 
ofereix visites guiades al celler en les quals 
s’explica el procés d’elaboració del vi, amb 
un tast conduït inclòs (tel. 973 180 367 - 
www.casapatau.com).

El Romeral
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Embassament de Santa Anna: 
Al riu Noguera Ribagorçana, al qual s’acce-
deix a través d’Ivars de Noguera, catalogat 
com una de les millors zones de pesca con-
tinental, i Parc de les Olors (Ivars de No-

guera): ofereix visites guiades concertades 
amb tallers i experiències d’aprenentatge al 
voltant de les més de 60 plantes aromàti-
ques i medicinals (tel. 630 877 163).

Castell del Remei

16



Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes
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Castell d’Os de Balaguer (IX): 
Restaurat al cim del turó, acull el Museu 
de les Campanes i la cova dels Vilars, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO, amb pintures d’art rupestre, a la 
qual es pot accedir a peu seguint el camí se-
nyalitzat (tel. 639 772 265 – www.lleidaitu.
com).

Monestir de Santa Maria de 
Bellpuig de les Avellanes: 
La part més noble és l’església gòtica (s. 
XIV), i un claustre romànic (s.XII) forma la 
part més antiga. Actualment l’antic semina-
ri s’ha convertit en una casa d’hostalatge; 
també és punt d’acollida del Centre BTT 
Montsec – la Noguera (tel. 973 438 006 – 
www.monestirdelesavellanes.com). 

Salines de Vilanova de la Sal:
Molt possiblement van ser explotades des 
de la prehistòria, després van ser els ro-
mans i finalment en època medieval, amb 
els Comtes d’Urgell, al voltant de l’any 
1000 comença l’explotació d’una manera 
intensiva. Fins als anys 70 del segle XX la 
producció podia variar entre les 60 i les 100 
tones de sal, però cap als anys 80 van deixar 
de ser rendibles i es van tancar. 
(visites guiades, tel. 973 454 004 o www.
escalfo.cat).

Presa i embassament
de Canelles: 
És el més gran de la conca del riu Noguera 
Ribagorçana i té la presa més alta del país 
amb 152 m. Opció de visita guiada al Cen-
tre d’Interpretació de l’Energia i a la cova 
Negra (tel. 669 757 639 – www.osaventura.
com). 

Centre de Dinamització
de Tartareu: 
Aplega una mostra de paleontologia, amb 
restes de dinosaures i fòssils de la zona del 
Montsec i una mostra del romànic (tel. 973 
454 206 / 973 454 004 – www.ccnoguera.
cat/avellanes).

Port d’Àger: 
Vistes panoràmiques de la serralada del 
Montsec i la vall d’Àger, on es poden fer 
excursions a peu per les 10 rutes senyalitza-
des. Des d’aquest punt s’enllaça amb l’anti-
ga Via Romana.

Ermita de la Pertusa i embassament de Canelles
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Castell d’Os de Balaguer



Àger: 
Ofereix la visita guiada al Barri Antic i a la 
col.legiata de Sant Pere (1060-1094), 
temple basilical de tres naus, edifici de tran-
sició del romànic, aixecat pel cavaller Arnau 
Mir de Tost sobre les ruïnes de l’antic castell 
romà (tel. 973 455 004 – www.ager.cat).

Centre d’Observació
de l’Univers (COU): 
Acosta el visitant al món de l’astronomia 
i la ciència amb visites conduïdes noctur-
nes i diürnes. Està format per l’Exposi-
ció Permanent sobre astronomia i medi 
natural del Montsec, pel planetari l’Ull 
del Montsec, l’únic planetari Open 3D 
del món, i pel Parc de Telescopis, que 
compta amb tres observatoris (un d’ells és 
un observatori-aula) i diversos telescopis 
portàtils (informació i reserves: www.par-
castronomic.cat).

Congost de Mont-rebei i
embassament de Canelles: 
Al congost s’accedeix des del poble de  
Corçà (Àger) fins al pàrquing de l’ermita 
de la Mare de Déu de la Pertusa, punt 
d’inici de l’excursió a peu. A l’embassament 
s’hi accedeix dels del poble de Corçà. A 
més de senderisme, s’hi pot practicar pira-
güisme i fer passejades amb embarcació o 
combinar senderisme i navegació  (www.
montsecactiva.com – www.zenithaventura.
com). (Vegeu el plànol)

Congost de Terradets: 
Separa el Montsec d’Ares  i el Montsec de 
Rúbies, i hi passen el riu Noguera Pallaresa, 
la carretera C-13 i el ferrocarril de Lleida a 
la Pobla de Segur.
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Àger

Parc Astronòmic Montsec



Embassament de Camarasa



Baronia de Sant Oïsme: 
Hi destaca la torre del castell de Sant Oïsme 
i l’església  romànica de Sant Bartomeu.

Embassament de Camarasa:  
Té una longitud de 20 km des de la serra del 
Montsec fins a l’aiguabarreig dels rius Segre 
i Noguera Pallaresa. Al costat de la presa té 
inici la travessa del congost de Mu fins al 
poble d’Alòs de Balaguer.

Espai Orígens (Camarasa): 
Centre dedicat a la divulgació del patrimo-
ni històric, natural i cultural de la zona del 
Mont-roig, que organitza activitats, excur-
sions i visites guiades com la de la Roca 

dels Bous, a Sant Llorenç de Montgai, on 
ofereix la descoberta del territori neander-
tal mitjançant l’ús de pantalles digitals tàc-
tils (tel. 973 420 068 – www.espaiorigens.
com).

Embassament de Sant Llorenç: 
Reserva natural de fauna salvatge, especi-
alment d’aus aquàtiques. S’hi pot practicar 
piragüisme i senderisme.    

Església de Santa Maria del Cas-
tell (Cubells): 
Edifici del romànic tardà, amb la magnífica 
portada del segle XIII de l’escola lleidatana. 
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Congost de Mu

Seró Espai Transsmisor



Castell de Montsonís
(s. XV-XVI): 
Amb dos torres quadrades a la façana principal 
i tres portalades d’accés (tel. 973 402 045 – 
www.castellsdelleida.com). Al mateix municipi 
de Foradada el celler Rubió de Sòls ofereix 
visites guiades (tel. 973 449 549 - www.rubi-
odesols.cat).

Alòs de Balaguer: 
Poble de carrers estrets amb moltes fonts d’ai-
gua i racons amb encant. Es pot fer la travessa 
del congost de Mu fins a la presa de l’em-
bassament de Camarasa o bé el trajecte circu-
lar amb sortida i arribada a  Alòs de Balaguer.

Cellers Vall de Baldomar i
Mas Ramoneda: 
Els dos al municipi d’Artesa de Segre, oferei-
xen visites guiades al celler en les quals s’expli-
ca el procés d’elaboració del vi, amb un tast 
conduït inclòs (www.valldebaldomar.com  - 
www.masramoneda.com).

Seró Espai Transmissor: 
Acull les espectaculars estàtues-menhirs de-
corades amb figures antropomorfes, troba-
des durant la construcció del canal Segarra-
Garrigues (tel. 661 224 195 - www.museucn.
com). Al davant mateix de l’Espai, Cerveses 
Ponent ofereix visites guiades a la microcer-
veseria i tast conduït (tel. 636 831 346  - www.
cervesesponent.com). El celler Vinya l’He-
reu ofereix visites guiades (tel. 973 400 472 . 
htpp://es.vinyalhereu.com)

Vilanova de Meià: 
S’hi pot visitar l’església romanicogòtica de 
Sant Salvador (s. XIII-XIV) i el Centre d’Inter-
pretació del Montsec de Meià. També es pot 
fer l’excursió a l’ermita de Santa Maria del 
Puig de Meià (tel. 973 415 005 – www.ccno-
guera.cat/vilanovademeia). 
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Epicentre – Centre de Visitants 
del Pallars Jussà (Tremp): 
Punt neuràlgic de la informació turística de 
la comarca del Pallars Jussà i on s’explica el 
seu patrimoni cultural i natural a través de 
diferents espais (tel. 973 653 470 – www.
pallarsjussa.net/epicentre).

Castell i col.legiata de Mur
(s. X): 
Fou propietat del cavaller Arnau Mir de 
Tost, i s’hi va preparar la conquesta de les 
terres que a l’altre costat del Montsec es-
taven en possessió dels musulmans (tel.677 
701 820 – www.castellmur.cat).

Congost de Mont-rebei
(accés nord): 
S’hi arriba des del poble d’Alsamora (Sant 
Esteve de la Sarga) o des del Pont de Mon-
tanyana, fins a la zona de la Masieta. A més 
de senderisme, també s’hi pot practicar pi-
ragüisme (www.montsecactiva.com www.
zenithaventura.com). 
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Embassament de Terradets: 
Al seu entorn comencen gran quantitat de 
rutes per descobrir una fauna i una flora 
autòctones de gran varietat i riquesa. Al 
voltant trobareu unes magnífiques instal.la-
cions per a la pràctica dels esports nàutics 
(www.pallarsjussa.net).
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Casa Bonifaci i Museu
de Llimiana: 
Dóna a conèixer la història de Llimiana i de 
la família dels Bonifaci. Aquest museu forma 
part de la Xarxa d’Espais de Memòria de 
Catalunya (tel. 973 650 773 – www.llimia-
na.cat).

Museu d’Isona i la Conca Dellà: 
Centre d’acollida del Parc Cretaci, és 
l’escenari d’un apassionant viatge en el 
temps per un territori que havia estat ha-
bitat per alguns dels últims dinosaures que 
van trepitjar la terra (tel.  973 665 062 – 
www.parc-cretaci.com).

Castell de Llordà (s. XI): 
Construït per Arnau Mir de Tost, és un dels 
millors exemples d’arquitectura no estricta-
ment religiosa, sinó de caire residencial, més 
importants d’època altmedieval conservats 
a Catalunya (tel. 973 665 062 – www.isona.
cat).
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Parc del Segre (Ponts): 
S’hi pot practicar piragüisme en aigües bra-
ves (tel. 666 123 618 – www.fespiraguisme.
com).

Col.legiata de Sant Pere de Ponts 
(s. XI-XII): 
Església d’estil romànic llombard, amb la  
torre octogonal muntada sobre el creuer 
més gran de Catalunya (tel. 973 462 233).

Monestir de Santa Maria de 
Gualter (s. XII): 
Conjunt arquitectònic format per l’església 
monàstica, el recinte claustral i antigues de-
pendències priorals. Durant la Guerra Civil, 
l’explosió d’un polvorí al seu interior va 
destruir la coberta, i la visita es fa en altura 
a través d’uns passadissos de formigó amb 
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baranes metàl.liques. El municipi de la Ba-
ronia de Rialb aplega 23 ermites i esglésies 
romàniques (tel. 973 460 234 – www.baro-
niarialb.cat).

Embassament de Rialb: 
Marc ideal per practicar esports aquàtics 
en aigües tranquil.les com caiac, bus-bob, 
barca motora, paddle surf, windsurf, etc., i 
barranquisme al riu Rialb (tel. 669 066 085 
– www.clubnauticsegrerialb.com – tel. 932 
053 667 – www.lapicatrips.com).

Tiurana: 
Poble que es va negar amb la construcció 
de la presa de Rialb. Molts dels elements 
s’han transportat a Solés, on s’ha construït 
el nou poble de Tiurana (tel. 973 056 046 – 
www.tiurana.cat).
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Oficines de Turisme:

Balaguer. Pl. Comptes d’Urgell, 5 (Museu de la Noguera)
25600 Balaguer. Tel. 974 445 194
turisme@balaguer.cat - www.balaguer.cat

Baronia de Rialb. C/ Monestir, 1
25747 Gualter, la Baronia de Rialb, Tel. 973 460 234
turisme@baroniarialb.cat - www.baroniarialb.cat

Epicentre. Centre de visitants del Pallars Jussà
Pg. del Vall, 13, 25620 Tremp - Tel. 973 653 470
oficinaturisme@pallarsjussa.cat - www.pallarsjussa.net

Isona i Conca Dellà. C/ del Museu, 7
25650 Isona. Tel. 973 665 062
ofturisme@parc-cretaci.com - www.parc-cretaci.com
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