Rutes pel patrimoni cultural i natural
d’Artesa de Segre.

Ajuntament d’Artesa de Segre
Plaça de l’Ajuntament, 3
Artesa de Segre · 25730 · Lleida
T. 973 400 013
ccnoguera.cat/artesadesegre

PRESENTACIÓ

LES RUTES

Amb més de 20 nuclis de població, i 175,9 km², Artesa de Segre és un dels municipis més
extensos de la demarcació de Lleida. A través d’aquestes sis rutes, podreu descobrir tot
el seu extens patrimoni cultural que va des de la prehistòria ﬁns a l’actualitat, i una gran
varietat de paisatges, des dels conreus, boscos de ribera, cingles rocosos, densos boscos
de muntanya, i una gran quantitat de miradors panoràmics, que us permetran copsar des
de l’alçada la bellesa i espectacularitat d’aquest municipi del Segre Mitjà.
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Vall d’Ariet - 26km

Empremtes del passat - 23km

Plans del Segre - 20km

Ruta de l’Hostal - 12km

Miradors Històrics - 31km

Muntanyes d’Artesa - 29km

Vall d’Ariet - 26 km

Empremtes del passat - 23 km
Itinerari paisatgístic i històric que recorre des de la plana del
Segre a la zona d’Anya, ﬁns a Montmagastre, un dels indrets
més elevats del municipi. Observarem el canvi de paisatges, i
un ventall ampli d’elements patrimonials que ens portaran des
de la prehistòria ﬁns a l’actualitat. Dòlmens, ermites, esglésies,
castells, masies, trulls, vestigis de la Guerra Civil, entre altres
punts d’interès, seran el ﬁl conductor per conèixer l’evolució
històrica d’aquest sector del municipi.

Recorregut circular d’alt interès paisatgístic que recorre la
major part per l’Espai Natural Protegit del Montsec. Podreu
gaudir de diferents miradors amb vistes panoràmiques
espectaculars, esglésies romàniques, castells, antigues
masies, rius, i ﬁns i tot, d’un jaciment de petjades de dinosaure.
El recorregut presenta algunes variants que trobareu ben
senyalitzades per tal que escolliu la que millor s’adapta a les
vostres necessitats i inquietuds.

Plans del Segre - 20 km

Ruta de l’Hostal - 12 km
Petit recorregut que uneix Montmagastre i Folquer. Travessa
camps de conreus i zones boscoses pels camins que en el
passat foren de vital importància en el comerç de la comarca
i comarques limítrofs. La Casa Gran de Folquer és el punt
més important, ja que antigament funcionava com a hostal
i punt de posta per canviar els cavalls dels carruatges. Són
moltes les històries i vivències viscudes en aquests camins,
que ﬁns a inicis del segle XX, eren dels més concorreguts de
la comarca, i que us convidem a reviure.

Recorregut circular per una de les zones més planes del
municipi, a tocar del riu Segre. Podreu descobrir els elements
més singulars dels diferents nuclis que travesseu, així com
altres elements singulars del patrimoni natural de l’Espai
Natural Protegit de l’Aiguabarreig Segre – Noguera Pallaresa,
jaciments arqueològics, espais de memòria, arquitectura
popular, arquitectura religiosa, o el mosaic de camps de
conreus que troben aquesta zona.

Miradors Històrics - 31 km

Muntanyes d’Artesa - 29 km
Itinerari d’alt interès paisatgístic que recorre per camins
boscosos amb un alt desnivell. Us permetrà conèixer dos dels
conjunts històrics més importants del municipi: Montmagastre,
amb l’església de Sant Miquel, i Comiols, amb l’església de
Sant Romà, el poble vell, i la torre del seu castell. Trobareu
diferents miradors panoràmics amb espectaculars vistes
que us faran entendre la importància estratègica d’aquests
conjunts patrimonials.
Per fer aquest recorregut, cal estar preparat físicament.

En aquest itinerari coneixereu els nuclis de població més
grans del municipi. La singularitat d’aquesta ruta la trobem en
la quantitat de miradors panoràmics que hi trobarem sobretot
en la part alta dels nuclis, o al costat d’antigues d’esglésies
o castells. Anireu trobant pobles, patrimoni, i paisatges
singulars, que combinats amb els seus miradors, ben segur,
que no us deixaran indiferents.

SERVEIS
Bars i restaurants
· PUB JACK’S (Bar - restaurant)
C/ Escoles, 38. T. 973400428
· HOSTAL MUNTANYA RESTAURANT (Hostal)
Ctra. Agramunt, 84. T. 973400186
· BAR MANEL (Bar - restaurant)
Ctra. Agramunt, 99. T. 973401171
· BAR SEGRE (Bar)
Ctra. Ponts, 30. T. 973400514
· BAR PISCINES (Bar)
C. Camp de Futbol, s/n. T. 973400335
· FRANKFURT BALMES (Bar - restaurant)
C/ Balmes, 17. T. 973402288
· L’EIXIDA (Bar)
C/ Escoles, 11. T. 973401116
· BAR HALEY (Bar)
C/ Sant Cosme i Damià, 22.
· CAFETERIA-BAR SICORIS (Bar)
Ctra. Agramunt, 20. T. 973400718

Producte local
· CAL JUBETE (Bar - restaurant)
Ctra. Agramunt, 31. T. 973400244
· CAFÈ DEL POBLE (Bar)
Ctra. Agramunt, 38. T. 973400002
· RESTAURANT JORPER’S
(Bar - restaurant)
Ctra. Agramunt, 53. T. 973400255
· PIZZERIA QUE BÉ (Pizzeria)
Ctra. Agramunt, 92. T. 973400240
· CAL FORCAIRE D’ARTESA, SL.
(Bar - restaurant)
Ctra. Ponts, 77. T. 973400835
· LIPS COCKTAIL LOUNGE CLUB (Bar)
Ctra. Agramunt, 38.
· LA BÀSCULA - PIZZERIA (Pizzeria)
Pl. Progrès, 2 bx 1. T. 637476883

· PIJUAN D’ARTESA (Indústria carnissera)
Església, 6. Artesa de Segre. T. 973400836
· CAL MORERA (Carnisseria - xarcuteria)
Ctra. Agramunt, 84. Artesa de Segre. T. 973400081
· CA L’ESPINAL (Alimentació/cansaladeria)
Bisbe Bernaus, 10. Artesa de Segre. T. 973400134
· CASTELLS DE LLEIDA (Castells i turisme rural)
Major, 14. Montsonís. T. 973402045
· ESTEVE CLAVEROL, JOSEP MARIA (Forn de pa)
Únic, s/n. Pont d’Alentorn.
· FORN DE PA VILANOVA (Forn de pa)
Església, 8. Artesa de Segre. T. 973402265
· LA TAVERNETA (Fruiteria i verduleria)
Prat de la Riba, 54. Artesa de Segre. T. 973400234
· FORN BORRELL (Forn de pa)
Ctra. Agramunt, 23. Artesa de Segre. T. 973400308
· FORMATGERIES DE CLUA, SCCL (Formatgeria)
Clua. T. 699157145

Vins i cerveses
· CAL PERETÓ (Hortalisses ecològiques)
Tudela de Segre.
· FORMATGERIA DE TÒRREC (Formatgeria)
Monges, 12. Artesa de Segre.
· DOLÇ I SALAT (Pastisseria)
St. Antoni M. Claret, 26. Artesa de Segre.
T. 973400792

Allotjaments
· HOSTAL MUNTANYA RESTAURANT (Hostal)
Artesa de Segre. T. 973400186
· CAL CAMATS. (Casa rural)
Montmagastre. T. 973400833
· CAL COLOMINA (Casa rural)
Folquer. T. 973400322
· CAL XIRU (Casa rural)
Alentorn. T. 647994192

· VINYA L’HEREU DE SERÓ (Celler de vi)
Molí, s/n. Seró. T. 973400472
· OLIS J. MACIÀ, SL. (Fabricació i venda oli)
Francesc Macià, 3 - PI El Pla.
Artesa de Segre. 973400139
· VALL DE BALDOMAR (Celler de vi)
Bisbe Bernaus, 10. Artesa de Segre.
· VINS GALCERAN (Bodega i queviures)
Ctra. Tremp, 14. Artesa de Segre. T. 973400163
· CERVESES PONENT (Cerversa Artesana )
St. Miquel, 2. Artesa de Segre
· CELLER MAS RAMONEDA (Celler de vi)
Montmagastre.

FONT
MIRADOR
ARQUITECTURA POPULAR
ARQUEOLOGIA
INFORMACIÓ
CASTELL
CELLER
EDIFICI D’INTERÈS
ESPAIS DE MEMÒRIA
MUSEU
NUCLI ANTIC
PATRIMONI INDUSTRIAL
RELIGIÓS
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