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Ruta dels
Castells 
del Sió

Intro—
ducció
A mitjan segle XI, la riba del riu Sió va ser recon-
querida als àrabs i ben aviat hi van  proliferar 
castells i esglésies que garantien la presencia cristi-
ana. És així com, el riu Sió esdevé espai de frontera 
en aquestes terres, a més d’àrea de comunicació so-
cial, cultural i econòmica.

La Ruta dels Castells del Sió de la Segarra segueix 
el curs d’aquest riu, en un itinerari que coincideix 
amb les línies defensives que es van crear a la Marca 
Superior entre els segles X i XI, i ens ofereix una vi-
sió històrica i monumental dels castells de frontera 
que s’hi van construir.

Es tracta d’un recorregut planer que s’endinsa en 
els paisatges de secà propis de la Segarra, apte 
per a tota mena d’excursions familiars, tant en cot-
xe, com a peu o en BTT. Altres

espais
visitables
MUSEU DE GUISSONA I PARC 
ARQUEOLÒGIC DE L’ANTIGA CIUTAT 
ROMANA DE IESSO

Museu de Guissona

973 551 414

museu@guissona.cat - www.museudeguissona.cat

Servei de visites guiades a la Vila de Guissona i el seu 

conjunt monumental

973 551 414

MUSEU COMARCAL DE CERVERA I 
CASA MUSEU DURAN I SANPERE

Museu de Cervera

973 533 917 

reserva@museudecervera.cat

www.museudecervera.cat

Servei de visites guiades a la Ciutat de Cervera i 

el seu conjunt monumental

Turisme Cervera

973 534 442

turisme@cerverapaeria.cat

www.turismecervera.cat

Castells
visitables
interiors
MONTFALCÓ 
MURALLAT
Montfalcó Murallat és una de les joies arquitectòni-
ques de les terres de Lleida: es tracta d’un petit poble 
d’època medieval (s. XI) bastit sobre un turó que ocupa-
va una posició estratègica per a la vigilància i defensa en 
època de reconquesta cristiana.

Aquest excepcional conjunt conserva una quinzena de 
cases de pedra que s’aixopluguen a redós de les muralles.

Visites guiades per a grups amb reserva prèvia.

Ofi cina Comarcal de Turisme

973 531 300 - www.lasegarra.org
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CASTELL DE 
CONCABELLA
Les primeres notícies del castell són de principis 
del segle XI. De seguida és dominat per la nissaga 
dels Concabella, que mantindran el senyoriu fi ns 
al s. XIV, moment a partir del qual passa a mans de 
diferents llinatges. Els Erill (s. XVI) transformen la 
fortalesa en castell-palau. 

Actualment s’hi ubica el Centre d’Interpretació 
dels Castells del Sió, que ens ofereix els paràmetres 
per entendre una part essencial de la nostra histò-
ria: l’expansió feudal sobre l’Al-Andalus, la creació 
d’una línia defensiva cristiana, i la pervivència del 
règim senyorial a l’època moderna.

El castell també acull l’espai i el fons documen-
tal Manuel de Pedrolo i l’exposició permanent 
dels Secans de Ponent.

Castell de Concabella

www.castelldeconcabella.cat

info@castelldeconcabella.cat
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CASTELL DE 
FLOREJACS
Arnau Mir de Tost, senyor d’Àger, va construir 
aquest castell al s. XI sobre una fortalesa més antiga. 
De fet, el seu nom té arrels iberes: Loreac, “elevació 
fortifi cada de les fl ors”.

L’actual castell és un gran casal d’estil renaixentis-
ta que conserva alguns elements medievals, com 
els murs de l’antiga muralla i una torre de planta 
quadrangular.

Compta  amb una gran col·lecció d’objectes histò-
rics, des de joguines i vestits de diferents èpoques 
fi ns a armes.

Castells de Lleida

973 402 045

www.castellsdelleida.com
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CASTELL DE LES 
PALLARGUES
Les primeres referències al castell de Les Pallargues 
es remunten a mitjan segle XI, quan el trobem do-
cumentat amb el nom “Espallargues”. En aquell 
moment constava d’una torre de vigilància i defen-
sa i poca cosa més.

El castell actual pertany al tipus de castell-pa-
lau que és tan abundant a la Segarra. Presenta una 
planta molt irregular fruit de les diverses etapes 
constructives.

A l’interior es poden visitar les dependències desti-
nades als serveis, la planta noble i els calabossos, el 
pou de gel, el celler…

Castells de Les Pallargues

973 520 041

www.castelldepallargues.com

5

CASTELL DE LES 
SITGES
El castell de les Sitges es documenta al segle XI amb 
el nom de Castrum Ciges. Gràcies a la seva situació 
estratègica, es va convertir en protagonista de les 
lluites entre cristians i musulmans.

El castell conserva un aspecte genuïnament medi-
eval, amb una torre d’homenatge (s. XIII) al centre 
del conjunt.

L’interior ens mostra els espais propis d’una residèn-
cia aristocràtica. Conserva el celler, la masmorra, els 
espais destinats a cuina, forn i cavallerisses.

Castell de les Sitges

973 402 045

www.castellsdelleida.com
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Castells
visitables
des de
l’exterior
CASTELL DE VERGÓS GUERREJAT

Tot i que el castell de Vergós Guerrejat està documen-
tat a començaments del s. XII, el que avui podem 
veure correspon a les obres de reforma dutes a terme 
durant el s. XVI.

CASTELL DE VICFRED

L’actual edifi ci ens recorda més una bella residèn-
cia senyorial que no pas un castell de frontera, però 
aquest són els seus orígens. El 1079 apareix esmentat 
com a Castrum Bechfreit.

TORRE DE MEJANELL

De l’antic castell del s. XI només es conserva la torre 
de defensa circular, a la qual, en època moderna, s’hi 
va adossar una casa. La torre i la masia que hi es-
tan integrades han estat convertides en allotjament 
rural.

CASTELL D’ALTA-RIBA

El castell d’Alta–riba, esmentat des del 1110, va ser 
venut el 1238 per Guillem de Cervera al monestir de 
Santes Creus, que el tingué fi ns a la desamortització.

Actualment, s’hi conserven les ruïnes d’un castell 
que, segons la seva estructura, és anterior a l’època 
gòtica.

CASTELL DE CASTELLMEIÀ

Castellmeià (Castrum Mediani) ja existia l’any 1044. 
Al segle XVI l’antiga fortalesa va ser transformada 
en el castell-palau que es pot veure actualment i que 
presideix el llogaret homònim.

CASTELL DE LES OLUGES

El poble de les Oluges originàriament (s. XI) estava 
format per dos nuclis, l’Oluja Alta o Sobirana i l’Olu-
ja Baixa o Jussana, cadascun amb un castell i una 
església.

Actualment, el castell que destaca és de l’Oluja Baixa, 
una notable construcció renaixentista del segle XVI.

Sota la plaça Major, es conserva l’antiga cisterna del 
castell (s. XIII), actualment restaurada i accessible.

CASTELL DE MONTCORTÈS

El primitiu castell de Montcortès ja està documen-
tat al segle XI, però, com molts altres castells de 
frontera a les acaballes del segle XV, va ser reformat i 
substituït per l’edifi ci que avui podem contemplar.

CASTELL DE L’ARANYÓ

L’edifi ci actual és el resultat de les reformes ende-
gades al segle XVI i que van canviar totalment la 
fesomia de la fortalesa medieval. 

Al segle XIX, el castell de l’Aranyó, va pertànyer a la 
família de l’escriptor Manuel de Pedrolo, que hi va 
néixer l’any 1918.

CASTELL MOLÍ DE RATERA

El castell de Ratera ja existia l’any 1008, als segles 
XIV i XV ja havia estat convertit en un casal gòtic 
i, poc després va ser dotat d’un molí que aprofi ta-
va les aigües del Sió. Així, l’antic castell fronterer 
es va convertir en un complex militar, residencial i 
productiu.

CASTELL D’ESTARÀS

CASTELL DE MALACARA

TORRE DE GOSPÍ

CASTELL DE SANT GUIM DE LA PLANA

CASTELL DE MALGRAT

El riu Sió
El naixement del riu Sió: l’aigua brolla del subsòl 
com una font a Gàver, a la Segarra, per començar 
a dibuixar el llit del riu que baixarà en un recor-
regut de 77 km fi ns a desembocar al riu Segre. Es 
tracta d’un riu de règim pluvial. 

Des d’antic, la localització d’aigua era un element 
indispensable i estratègic per als assentaments 
humans, motiu pel qual la ribera del riu Sió va 
acollir diferents cultures. En època de reconques-
ta cristiana, hi van proliferar torres de defensa i, 
posteriorment, nuclis urbans. 
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Ruta dels Castells del Sió
Recorregut: 41,88 km   ·   Durada: 3 h 48 min
Di� cultat: moderada   ·   Ascensió: 401 m
Sortida: Cervera - 41º40’’38” N / 01º16’09” E

Castell vistable interior

Castell visitable des de l’exterior

Conjunt monumental

Torre

Castells i torres més enllà del Sió

Museu

Informació

Ruta dels Castells del Doll
Recorregut: 24,5 km   ·   Durada: 2 h 05min
Di� cultat: moderada   ·   Ascensió: 249 m
Sortida: Guissona - 41º47’11” N / 1º17’19” E


