59 Pessebre a Muntanya
Sant Pere de la Vallferosa
Torà (La Segarra)
17 de desembre de 2017
El lloc proposat per enguany és l’església de Sant Pere de la Vallferosa, dins del conjunt
monumental de la Torre del mateix nom.
Es tracta d’un itinerari circular, sent el lloc de portada del Pessebre aproximadament a meitat
del mateix.
Sortirem de Torà per la carretera LV-3005 fins el Km 5,8, deixarem els vehicles al trencall de
Fustegueres i la Casa Rural La Collita.
La primera part de l’itinerari segueix el GR-170, per tant anirem seguint sempre les marques
vermelles i blanques:
-

-

-

-

Seguim uns metres la carretera en direcció nord per prendre a l’esquerra la pista que
porta a Sucarrats (Indicadors)
10 mn: Deixar la pista just abans de l’indret on creua un torrent (sec), per creuar un
conreu a la dreta, a l’altre costat segueix el camí en suau pujada.
19 mn: A l’esquerra s’inicia un corriol (GR) que prendrem, pocs metres després
deixarem el GR per anar a visitar el Cementiri del Clot dels Nens Xics, conjunt de
tombes medievals (segle X) excavades a la roca, feta la visita tornarem a prendre el
senderó marcat (GR).
27 mn: El corriol s’aboca a un camí carreter que seguirem cap a la dreta.
33 mn: Deixem el maí per prendre un corriol a la dreta, en pujada, poc a poc el corriol
es va eixamplant fins tornar a ser un camí ample, alguns arbres tombats fan
impracticable el pas de vehicles però es flanquegen fàcilment a peu.
49 mn: S’arriba a una pista de recent construcció, la seguim amunt en fort pendent,
fins arribar a la carretera, si volem podem fer una visita a Santa Maria de la Vallferosa,
prenent el camí que ens queda a ma dreta (10 mn anar i tornar). Seguim la carretera
en direcció nord uns 75 metres i prenem a la dreta el camí d’accés a Vallferosa.
1h8mn: Arribem al conjunt monumental, en primer lloc la Torre de la Vallferosa, poc
més enllà les restes de l’església de Sant Pere, on hi posarem el Pessebre.

Camí de tornada:
-

-

El sender de Gran Recorregut continua per l’extrem nord de la Torre i baixa decidit cap
al fons de la vall.
6 mn: creuem el torrent i pugem per l’altra riba per accedir a una pista que seguirem
cap a la dreta sempre per la riba esquerra.
27 mn: A l’esquerra podem observar els vestigis d’un antic forn ceràmic, seguim la
pista, mes enllà creua el torrent.
30 mn: El camí es bifurca, per l’esquerra podríem visitar la Balma de la Font Salada ( cal
comptar 20 mn anar i tornar seguint el torrent), nosaltres seguim la pista de la dreta
en suau ascens.
42 mn: Arribem a una cruïlla amb un pal senyalitzador del GR-170, prenem el trencall
de la dreta, a pocs metres una segona cruïlla, ara prendrem la pista planera de
l’esquerra.

-

-

-

-

53 mn: Després d’un tomb a esquerra la pista inicia la pujada, la seguim uns metres
per deixar-la tot seguit per remuntar per la dreta i creuar un conreu pel punt més
estret, deu metres després d’aquest punt deixem la rasa per anar a trobar el conreu
tot seguint el corriol, deixem el conreu pel camí d’accés, en pujada, fins pla erm.
57 mn: Travessem el pla en direcció nord i iniciem la forta pujada tot seguint unes fites
ben visibles.
1h: Arribem al camí d’accés als coberts, girem a la dreta, en direcció contraria a les
edificacions.
1h 4 mn: Balma dels Voliacs, el camí fa un revolt a l’esquerra i arriba a un conreu,
anem a cercar el camí que tenim enfront (esquerra) tot seguint el llindar del conreu i
prenem el tram esquerre
1h 11 mn: Arribem al camí pavimentat davant de la RCP La Collita, el prenem cap a la
dreta, en direcció NW.
1h 22 mn: Indicador de “Vestigis romans”, és tracta de les restes d’una construcció
militar dalt d’un pujolet, poc abans d’arribar i gairebé al fons de la fondalada es pot
observar el Cup Casalot (cup tallat a roca d’uns dos metres de diàmetre), cal comptar
uns 35 minuts més entre anar i tornar, difícil de localitzar sense GPS, seguim la pista
pavimentada, pocs metres més enllà un altre rètol indica “camí ral”, es tracta d’un solc
a la roca fet pel pas de persones i cavalleries en el trajecte del camí de la Segarra al
Solsonès (compteu 10 mn més).
1h 24 mn: Indicador “Roca Endimoniada”, curiosa formació rocallosa (extensió 10 mn)
1h 32 mn: Després de travessar Can Fustegueres, una de les poques masies que encara
resten habitades de forma permanent arribem a la carretera, just on hem deixat els
vehicles a l’inici de l’excursió.

Notes:
o
o
o

o

o

Els horaris marcats són orientatius, sense comptar aturades ni les extensions incloses a la
descripció.
La pista d’accés a la Torre de la Vallferosa s’obrirà als vehicles pels vols de 2/4 de dotze.
L’ajuntament de Torà ens ofereix la possibilitat de fer una visita acompanyada a l’interior
de la Torre i pujar fins al capdamunt (escales de passamà), des d’on es pot gaudir d’una
visió espectacular del conjunt, el preu de la mateixa és de 3 €, amb el fi de sufragar les
despeses de manteniment de l’entorn que fan els voluntaris, cal inscriure’s amb antelació.
El lloc de trobada serà al Bar Restaurant Hostal Jaumet de Torà, els propietaris ens
demanen que fem una previsió d’interessats en consumir entrepans, per tal de poder fer la
previsió de pa, inscripcions a la secretaria del CEL.
Horaris aproximats:
o 8:30 Sortida de Lleida
o 9:30 Concentració i esmorzar a Torà (Hostal Jaumet) crtra Barcelona-Andorra s/n
o 10:15 Trasllat fins el lloc d’aparcament (Km 5,8 de la crtra LV-3005)
o 11:30 Arribada a la Torre de Vallferosa
o 12:00 Visita de la Torre
o 12:45 Posada del Pessebre a l’interior de l’església de Sant Pere i cantada de
nadales
o 13:15 Dinar
o 14:00 Retorn pel camí de tornada i sortida dels vehicles del recinte
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