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1.  MARC CONCEPTUAL 
1.1. Objecte  
El municipi de  Torrefeta i Florejacs, així com la comarca de la Segarra,  en els darrers anys ha vist com augmentava el nombre de visitants. Un 
increment degut als nous atractius turístics i paisatgístics, i la seva situació territorial, característiques que encaixen perfectament en un nou 
model de turisme, que busca la tranquil·litat, el gaudi però també aprendre i conèixer. 
Els agents implicats en el desenvolupament econòmic de la Segarra, han sabut captar aquests canvi en el models turístics i des de fa anys que es 
treballa en la creació de recursos per tal que els futurs visitants coneguin millor la comarca i els respectius municipis. En els darrers anys han 
augmentat les cases de turisme rural, els restaurants i en general les empreses de serveis turístics, fet que ha provocat que la comarca de la 
Segarra és situï cada cop amb mes força en el mapa turístic de les comarques d’interior.  
Queda però encara molta feina per fer, i cal treballar des de la base, és a dir municipi a municipi, però pensant també en global, ja que la posada 
en valor del patrimoni natural i cultural d’un municipi en concret, ha de repercutir en sinergies en la resta dels municipis amb l’objectiu de 
reforçar els recursos comarcals, però a la llarga també d’un territori molt més ampli.  
Repassat el context, cal remarcar les actuacions efectuades. En primer lloc s’ha actuat en la recuperació de l’espai natural del tram del riu Sió 
comprès al municipi a l’entorn de la peixera de Sedó. Aquesta actuació s’ha connectat a l’itinerari senyalitzat que ens porta de Sedó al cap de 
municipi, Torrefeta. Durant aquest recorregut s’han identificat i senyalitzat degudament 3 molins que es troben inclosos en l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat. També s’ha interpretat el paisatge del municipi caracteritzat per les construccions de pedra seca. 
Concretament, s’ha senyalitzat una cabana de volta i el seu entorn de marges i feixes de conreu al límit entre els dos nuclis. Finalment en els dos 
punts d’origen de l’itinerari, a Torrefeta i Sedó, s’ha instal·lat unes cartelleres informatives i interpretatives de l’entorn natural i patrimonial dels 
nuclis i entorns.  
 
 

1.2. Equip tècnic 
El projecte està coordinat i executat per l’empresa lleidatana [IN]SITU Gestió Cultural, Patrimoni i Turisme. El responsable d’aquesta empresa 
que gestionarà el projecte serà en Jordi Seró i Ferrer, Historiador i especialista en la gestió del patrimoni cultural.  
En aquest projecte també hi ha participat l’empresa ubicada al Solsonès Geosilva Projectes S.L. especialitzada en adequació a l’ús públic i 
d’entorn.  
En resum, la combinació d’una empresa com [IN] SITU Gestió Cultural, Patrimoni i Turisme, especialitzada en investigació històrica i patrimonial, 
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així com en la posada en valor del patrimoni, amb l’empresa Geosilva Projectes, amb una gran experiència en la recuperació i adequació d’espais 
naturals.  
1.3. Objectius del projecte 
Els objectius principals han estat enfocats tant al visitant, com als residents, així com al propi paisatge del municipi, i que alhora són recíprocs.  
El primer objectiu ha estat la recuperació d’un espai rural, inclòs dins de la xarxa PEIN. I, el segon objectiu s’ha concretat en donar al visitant un 
eina per a que pugui fer una visita en les millors condicions i facilitar així la seva interpretació.  
També cal dir que s’ha considerat altres objectius menors, però també importants com: 

• Reforçar el concepte del municipi de Torrefeta i Florejacs com indret turístic sostenible i amb un gran valor patrimonial tant des del punt 

de vista natural com cultural. 

• Involucrar la població local en els projectes del poble i la  seva vinculació històrica, cultural i paisatgística. 

• Dinamitzar l’economia a través del turisme 

 
 
2. EXECUCIÓ DEL PROJECTE. 

2.1. Adequació de zones a l’aire lliure per a la rebuda de visitants per a la difusió i la informació dels valors naturals de l’espai. 
La creació de punts informatius és una eina bàsica per a orientar els usuaris dins l’àmbit de l’espai natural i informar-los sobre els valors naturals, 
culturals i històrics de l’entorn que visitaran.  
Els continguts dels punts informatius, la cartografia i la descripció dels valors de la ruta,  han de permetre a l’usuari la seva ubicació en el punt 
d’inici de l’itinerari i copsar els elements d’interès que podrà visitar. Durant el recorregut, el visitant, anirà descobrint tots els elements d’interès, 
ja que la senyalització direccional i interpretativa li anirà indicant. El següent apartat, descriu detalladament els requeriments de la senyalització 
informativa i de guiatge de la ruta. 
A l’Espai Natural Valls del Sió-Llobregós i l’Espai Natural Plans de Sió i dins dels límits municipals de Torrefeta, s’ha creat dos punts informatius, 
coincident amb el punt de fàcil accés pels visitants:  

• El primer punt de rebuda és el nucli de Torrefeta.  

• El segon punt de rebuda és el nucli de Sedó.  

En aquests espais s’ha instal·lat dues cartelleres de 1440*1750 mm de corten oxidat que informi al visitant de la ruta patrimonial i els valors dels 



 

espais naturals. L’estructura que es proposa en aquest punt és un model més patrimonial i no rústic, ja que
urbà i se li vol donar més rellevància. 

 
Tipologia de senyal Unitats 

Cartellera corten 

(doble) 
2 

Senyal: cartellera de corten oxidat de 1440*1750 mm.  

Continguts: plànol ruta, fitxa tècnica de les ruta, descripció de l’ENP i normativa, i descripció general dels 

elements d’interès cultural i natural. A doble cara.

Ubicació: Nucli urbà de Torrefeta i Sedó

Cartellera a Torrefeta 

 

 

 

espais naturals. L’estructura que es proposa en aquest punt és un model més patrimonial i no rústic, ja que l’indret on es vol ubicar és dins nucli 

Especificacions 

cartellera de corten oxidat de 1440*1750 mm.   

plànol ruta, fitxa tècnica de les ruta, descripció de l’ENP i normativa, i descripció general dels 

elements d’interès cultural i natural. A doble cara. 

: Nucli urbà de Torrefeta i Sedó 

Cartellera a Sedó (cara 1) C
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l’indret on es vol ubicar és dins nucli 

plànol ruta, fitxa tècnica de les ruta, descripció de l’ENP i normativa, i descripció general dels 

Cartellera Sedó (Cara 2) 
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2.2 Ordenació i regulació de l’espai amb la creació de rutes degudament 

senyalitzades amb plafons informatius i de guiatge.  

Les actuacions que s’ha dut a terme són la senyalització informativa i 

direccional de la ruta que permet a l’usuari seguir-la amb total seguretat, 

descobrint els elements d’interès interpretats. En el mapa adjunt es poden 

veure tots els punts de l’itinerari on s’hi ha ubicat algun tipus de senyalització 

informativa i direccional.   

 

2.3 Adequació de l'itinerari de Torrefeta a la Peixera de Sedó 

A Torrefeta i a Sedó s’ha ubicat dos punts d’acollida de visitants, tal i com s’ha 

explicat a l’apartat anterior. Des d’aquests punts, els usuaris poden seguir a 

través d’una ruta degudament senyalitzada que permet la interpretació de sis 

elements d’interès cultural i natural, posant en valor el territori. Aquests punts 

d’interès són els molins de Baix del Solsona, Vidal i la Roureda, i una cabana de 

pedra seca al límit del nucli de Sedó. A més d’aquests sis elements hi haurà un 

punt d’alt interès, la peixera de Sedó, on s’ha ubicat un plafó interpretatiu que 

explica la història i usos de la peixera. Abans d’arribar a la peixera s’ha 

senyalitzat una font natural del riu Sió i la pròpia llera i entorn natural del Sió 

també han estat degudament interpretats.  

 

 

Plànol de situació de les actuacions 
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2.4 Elements d’interès de la ruta     

Elements d’interès de la ruta Fotografia de detall Gràfica desenvolupada 

La peixera de Sedó 

És una antiga construcció de caire agrícola 
que s’utilitzava per a desviar l’aigua del riu 
Sió cap a canals de reg. Actualment està en 
desús, la qual cosa ha comportat a la 
crescuda de vegetació que impossibilita 
veure l’estructura. La peixera té dues preses 
a nivells diferents, la presa del nivell superior 
està construïda per pedra calcària i col·locada 
horitzontalment. La presa del nivell inferior 
està formada per pedres calcàries col·locades 
verticalment.  

  

 
Molí del Solsona de Baix 
Es troba ubicat a la zona sud del nucli de 
Torrefeta, a l’inici de la ruta. Petit molí d'una 
sola planta. A la façana sud, hi ha l'entrada 
amb arc rebaixat de mig punt, i porta de 
fusta de doble batent. A la resta façanes no 
hi ha obertures. A l'interior la coberta és 
lleugerament apuntada. A l'exterior, està 
plena de vegetació. L'antiga bassa 
actualment és un hort. 
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Elements d’interès de la ruta Fotografia de detall Gràfica desenvolupada 

 
Molí del Vidal 
Es tractava d’un molí fariner que conserva 
bona part de l’estructura original amb l’edifici 
principal, i edificis annexos. Conserva en 
perfecte estat la bassa, que actualment 
s’utilitza per al reg. Aquest molí es del segle 
XVII, tot i que podria tenir uns precedents 
més antics. 
 
 
 

 

 

 
Molí de la Roureda 
Es tracta d’un molí de grans dimensions amb 
diferents estructures. L’estat de conservació 
és millorable, i encara conserva en les seves 
estances els trets característics del molí. És 
una edificació del segle XIX, possiblement 
aixecada sobre una estructura més antiga. 
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Elements d’interès de la ruta Fotografia de detall Gràfica desenvolupada 

 
Cabana de volta 
La cabana inclosa al marge, és la cabana de 
volta típica de la Segarra. Destaca per la 
porta de la façana d’entrada on una gran 
llosa plana fa funció de llinda i té uns 
brancals completament diferents a cada 
costat. L’interior és un sol espai rectangular 
amb la menjadora per l’animal al fons 
ocupant tota l’amplada de la paret.  
 
 
 

 

 

 
El Riu Sió 
El Sió és un riu que neix a la font de Gàver al 
municipi d'Estaràs (Segarra) i després de 
recórrer 77 km desemboca al riu Segre, al 
nord de Balaguer, a la Noguera. Al naixement 
del riu Sió s'hi capta gran part de l'aigua de 
consum de boca per a la població i per a usos 
agrícoles i ramaders. Se'n destaca la riuada 
de Santa Tecla de l'any 1874, on l'aigua va 
assolir fins a 2 m d'alçada al seu pas per a 
Agramunt (Urgell). Els anys 1941, 1966, 1970, 
1988, 1989 també es van produir fortes 
crescudes. 
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2.5 Requeriments de senyalització: 

SENYAL UNITATS ESPECIFICACIONS SENYALITZACIÓ INFORMATIVA I INTERPRETATIVA 

H1142 2 
Senyal: faristol panoràmic de 1350*600 mm amb suports de fusta. 

Contingut: Interpretació de la peixera de Sedó al llarg de la història. 

 

G14 

faristol 
6 

Senyal: faristol panoràmic de 450*450  mm amb suport de fusta. 

Contingut: història i les funcions dels molins i els valors naturals. 

Faristol 1: Molí del Solsona de Baix,  

Faristol 2: Molí del Vidal,  

Faristol 3: Molí de la Roureda  

Faristol 4: Molí de Sedó 

Faristol 5: Riu Sió i interpreti sobre la flora i fauna del riu Sió  

Faristol 6: Riu Sió i informi de l’ecologia de l’aigua i les seves funcions. 
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G18 1 
Senyal:  plafó de 200*200 mm amb suport de fusta ample. 

Contingut: indicatiu de Font 

 

 

SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL 

D14 2 

Senyal: subministrament d’una banderola de 450*450 mm amb suports 

de fusta. 

Contingut: banderola d’inici d’itinerari, amb la fletxa direccional, icona de 

caminador i topònim. 

 

 

D39 10 
Senyal: subministrament de fita direccional amb suport de fusta de 1.5 m 

Contingut: fletxa direccional de seguiment i icona del caminador 
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D26 

simple 
10 

Senyal:  subministrament d’una banderola de 450*200 mm amb suport 

de fusta. Ubicat en creuaments importants. 

Contingut: banderola de seguiment, amb la fletxa direccional, icona de 

caminador i topònim. 

 

D48 

simple 
1 

Senyal:  subministrament d’una banderola de 230*200 mm amb suport 

de fusta. Ubicat en creuaments importants. 

Contingut: banderola de seguiment, amb la fletxa direccional, icona de 

caminador i topònim. 
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2.6 Millora de l'espai natural de la Peixera de Sedó 

 El pas dels anys s’han anat deteriorant i revegetant la zona de la peixera, per això s’ha desbrossat, netejat i retirat l’excés de vegetació.  

Actuacions per la millora de la peixera  

La neteja i la recuperació del tram final del camí; s’ha desbrossat i netejat 2500 m2, per tal de fer aflorar la riquesa constructiva existent. Això ha 

comportat: la neteja de la riera, la neteja de l’entorn de la peixera pel seu aflorament i la recuperació de la part final del camí, que havia 

desaparegut sota la bardissa.  

   

 

L’habilitació de la zona de descans per als visitants, també s’ha adequat amb col·locació d’un banc amb laterals de xapa oxidada i personalitzada 

per a crear una àrea de descans i oci. 
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2.7 Detalls instal·lació in situ 

Molí de Baix del Solsona Molí del Vidal Molí de la Roureda 

   

Cabana de Pedra Seca Peixera de Sedó Font del Sió 
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Zona innundable Senyalització vertical Xapes direccionals 

   

Senyalització vertical Xapes direccionals Senyalització vertical 

   

 

 




