
Ofi cina Comarcal de Turisme de la Segarra
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
973 531 300
www.lasegarra.org

Edició: Consell Comarcal de la Segarra
Coordinació: Parramon Consulting
Disseny: Local Comunicació
Fotografi es: Mª Josep Jové, Miquel Parramon, Sònia Esteve
Il·lustracions: Toni Llobet
Impressió: Impremta BarnolaD

ipòsit legal: L 197-2021 / D
ata d’im

pressió: m
arç 2021

Espais
Naturals
de la Segarra
Granyena i el Llobregós
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Espai d’interès 
natural de
Granyena
L’Espai Natural protegit de Granyena està situat 
al sud de la comarca de la Segarra i també aga-
fa una part de l’Urgell. Pel que fa a la Segarra 
inclou els municipis de Cervera, Granyena de 
Segarra, Granyanella, Montoliu, Montornès de 
Segarra i Ribera d’Ondara. Per part de l’Urgell, 
els municipis de Guimerà, Tàrrega i Verdú. 

L’espai combina terrenys de conreu de secà 
amb marges herbacis a les comalades i petits 
boscos de pins, roures i alzines als turons i ter-
renys més pendents. Aquesta confi guració el 
converteix en una zona ZEPA amb més de 6000 
ha dins de la Xarxa Natura 2000, ideal per a aus 
estepàries.

Vegetació
En aquest espai dominen clarament els cultius 
de secà, amb àrees de guaret segons les èpo-
ques, i algunes feixes de terreny abandonades. 
Aquesta agricultura es barreja amb clapes fo-
restals dominades pel pi blanc, la carrasca, el 
roure valencià i brolles de romaní especialment 
als vessants dels cursos d’aigua que travessen 
l’espai. A les fondalades, on hi ha prou humitat, 
hi podem trobar algunes formacions aïllades de 
ribera amb la presència de pollancres (Populus 
nigra).

L’empremta humana
En els nuclis urbans que es troben dins l’espai 
natural de Granyena i en la perifèria hi ha una 
bona mostra d’elements de gran valor cultural, 
patrimonial i històric. Castells, torres de guaita, 
esglésies i ermites romàniques, edifi cis mo-
dernistes… al costat de mostres d’arquitectura 
popular com parets de marge, cabanes, pletes i 
molins fariners a la vora dels rius.

Fauna
És un espai de gran interès per a les poblaci-
ons d’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), 
ja que és una àrea de dispersió de juvenils 
d’aquesta espècie. També s’hi poden trobar al-
guns exemplars de torlit (Burhinus oedicneus), 
de sisó (Tetrax tetrax), de gaig blau (Coracias 
garrulus) o de calàndria (Melanocorypha ca-
landra). A més, la confi guració en mosaic de 
l’espai permet una bona representació de l’avi-
fauna de l’interior català, amb la presència de 
nombroses aus rapinyaires com l’arpella (Circus 
aeruginosus), l’esparver cendrós (Circus pygar-
gus) i el duc (Bubo bubo). Altres aus d’interès 
són  l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), 
l’hortolà (Emberiza hortunala) i la tallareta cua-
llarga (Sylvia undata). 

Font dels continguts de l’Espai de Granyena:
Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Ruta dels Templers
Recorregut: 18,06 km   ·   Durada: 3 h 30 min
Difi cultat: moderada   ·   Ascensió: 440 m
Sortida: Granyena - 41º37’29” N / 01º14’34” EIdeal a peu

Ruta dels Plans
Recorregut: 10,85 km   ·   Durada: 2 h
Difi cultat: moderada   ·   Ascensió: 204 m
Sortida: Montornès - 41º36’01” N / 01º13’55” EIdeal a peu

Ruta del Camí Ral
Recorregut: 14,48 km      ·   Durada: 3 h 30 min
Difi cultat: fàcil   ·   Ascensió: 231 m
Sortida: Granyena - 41º37’29” N / 01º14’34” EIdeal a peu
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Espai d’interès 
natural de la vall 
del riu Llobregós
La vall del riu Llobregós aplega un conjunt de 
pobles i masies en un paisatge marcadament 
rural. Aquest entorn, des de l’any 1992, està 
declarat Espai d’Interès Natural (EIN), dins la 
xarxa d’espais PEIN de Catalunya. Ocupa una 
superfície de 1.190 ha als termes municipals de 
Sanaüja, Biosca, Massoteres i part de Torrefeta i 
Florejacs. La seva singularitat rau en el fet que 
és una de les zones guixenques més importants 
de Catalunya i una de les més ben conservades. 
Un lloc molt interessant per als amants de la 
natura, per la seva geologia, vegetació i fauna. 

L’empremta humana
L’interès natural d’aquest lloc no seria el mateix 
sense l’empremta humana, sobretot pel que fa 
a l’arquitectura popular que s’hi troba.

El patrimoni arquitectònic està concentrat, 
majoritàriament, al terme de Sanaüja on es 
localitzen un seguit de masies. Confi guren 
un teixit d’edifi cacions que mostra l’activi-
tat d’aquesta zona des del segle XVIII fi ns ben 
entrat el segle XIX. L’únic nucli de població el 
constitueix Puig-arner. 

Les restes del molí del Cava, juntament amb la 
seva resclosa o peixera, constitueixen un testi-
moni de l’aprofi tament del riu.

Les cabanes de volta que es troben en el con-
junt de la vall del Llobregós utilitzen pedres 
de guixera. Són interessants, també, les restes 
dels antics forns de guix que hi podem trobar. 

Fauna
El teixó, la guineu, el conill, el cabirol, el porc 
senglar, la fagina, el rat-penat i el talpó són 
les espècies de mamífers que habiten la zona. 
Trobarem rèptils com la serp blanca, el llangar-
daix, la sargantana i el vidriol. També granotes 
i gripaus. De les aus, en citarem el mussol, la 
puput, el xot, el pigot, la garsa, el corb, el tudó, 
la perdiu i la tórtora. Entre les rapinyaires es 
poden observar el xoriguer, l’esparver, l’òliba, 
l’astor i l’àliga cuabarrada. Trobem aus aquàti-
ques com l’ànec de coll verd, la polla d’aigua, 
la fotja… També s’hi poden observar l’oriol, el 
rossinyol, l’abellerol i diversitat de moixons in-
sectívors i granívors.

Les zones humides
de la Segarra
A la Segarra podem trobar diverses zones hu-
mides. Com per exemple els aiguamolls (o 
Patamolls) de Granollers de Segarra, al terme 
municipal de Torrefeta i Florejacs, un espai 
senyalitzat i interpretat de gran interès, amb 
fonts, basses i un canyissar extens. La bassa de 
Palouet, al terme de Massoteres, és un espai 
humit de gran vàlua per a les aus aquàtiques. I 
els aiguamolls de Queralt, al municipi de Plans 
de Sió, un espai força verge i poc conegut. 

Altres indrets rics en aigua són: el Pou de 
Madern i els aiguamolls del Torrent d’Oró, prop 
de Torrefeta. 

Vegetació
Les escasses precipitacions, l’extremat rè-
gim tèrmic i els sòls que amb poca matèria 
orgànica i un important contingut en guixos, 
determinen l’existència d’una vegetació adap-
tada de manera específi ca a aquest medi. 
L’austeritat ambiental contrasta amb la riquesa 
i la diversitat de la fl ora, amb plantes endè-
miques, úniques i estrictament protegides: 
Ruac (Ononis tridentata), Tríncola (Gipsophila 
struthium subsp), hispànica, Helianthenum 
squamatum, Morritort (Lepidium subula-
tum). S’hi desenvolupen espècies de líquens 
extremadament rares. Destaca la presència 
de roures de fulla petita, boixos als vessants 
obacs i petits retalls de bosc de ribera (xops, 
àlbers, freixes…)

Geologia
Al llarg de les eres geològiques s’han anat for-
mant sediments en capes de conglomerats, 
gresos, calcàries i argiles. Els sediments de 
les capes inferiors, formats per sals i guixos, 
suporten, en profunditat, fortes pressions i en 
aquestes condicions esdevenen materials molt 
plàstics i deformables. Amb aquesta inesta-
bilitat desplacen i trenquen les roques dels 
estrats superiors que els recobrien i esventren 
el territori per arribar a afl orar a la superfície; 
aleshores es formen les espectaculars guixeres 
o gesses.

Ruta Molí del Cava
Recorregut: 7,33 km   ·   Durada: 1 h 30 min
Difi cultat: fàcil   ·   Ascensió: 108 m
Sortida: Mas del Sot - 41º49’44” N / 01º19’31” EIdeal a peu

Ruta de les Gesses
Recorregut: 12,34 km   ·   Durada: 2 h 30 min
Difi cultat: fàcil   ·   Ascensió: 207 m
Sortida: Mas del Sot - 41º49’44” N / 01º19’31” EIdeal a peu

Ruta Aubaga - Solana
Recorregut: 11,85 km   ·   Durada: 1 h 20 min
Difi cultat: moderada   ·   Ascensió: 198 m
Sortida: Mas del Sot - 41º49’44” N / 01º19’31” EIdeal en BTT

Ruta dels Aiguamolls de Granollers
Recorregut: 13,37 km   ·   Durada: 3 h
Difi cultat: moderada   ·   Ascensió: 270 m
Sortida: la Casa Nova - 41º51’28” N / 01º16’46” EIdeal a peu
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