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· Dissabte 9 de novembre del 2019 · 
 

La VALL ALTA del CORB: VALLFOGONA, 
HISTÒRIA, POESIA i NATURA. 

 
 

El testimoni d’un poble humil que s’ha fet famós gràcies al 
rector de Vallfogona, Vicent Garcia, poeta del barroc català, i al 

Balneari d’aigües mineromedicinals. 
 

*** 
 Sortida: a les vuit (8.00 h) del Pg. de Gràcia, a la cantonada amb la Gran Via de les 

Corts Catalanes, sota mateix de l’edifici de GENERALI. 
 

 Esmorzar: a càrrec de cadascú en una àrea de servei de l’autovia. 
 

 Tot seguit, anirem fins a Santa Coloma de Queralt, lloc d’inici de la ruta per l’espai 
natural protegit de les Obagues del Riu Corb. Arribarem al bonic poble de 
VALLFOGONA de RIUCORB, on ens rebrà en Domènec CORBELLA i ens  
iniciarà la visita a la plaça major del mercat, per seguir endinsant-nos per la muralla del 
clos del torrent, la casa de l’antic Hospital de Sant Miquel Arcàngel, el menhir de 
Gombau II d’Oluja, l’atri de la capella del castell, originària dels Templers, la Casa de 
la Vila, i un parell de monuments dedicats a l’escolà del rector i al canonge Ramon 
Corbella, fins a arribar al punt culminant on es troba l’Església Parroquial de Santa 
Maria. Allí visitarem els diferents elements arquitectònics i artístics que componen 
aquest conjunt d’origen romànic amb aportacions gòtiques i modernes i, sobretot, 
l’Espai d’Interpretació del Rector de Vallfogona, on podrem gaudir d’un vídeo 
explicatiu i biogràfic d’aquest mític personatge. 

 
 

 Dinar: al Saló del Centenari del Balneari de Vallfogona de Riucorb. 
 

o MENÚ: 1r. canelons gratinats – 2n. pollastre al forn amb guarnició – 
Postres: pastís de la casa – pa, vi, aigües i cafè o infusions. 

 
 Seguidament, farem una sobretaula amenitzada conjuntament pel nostre amfitrió, en 

Domènec, i el conegut actor de casa nostra, en Josep MINGUELL, tot fent lectura 
d’algunes llegendes i poemes del mític Rector de Vallfogona.  

  
 I finalment, acabarem la nostra estada tot visitant les instal·lacions de l’històric 

BALNEARI de VALLFOGONA. 
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NOTA: en Domènec CORBELLA, professor emèrit de la Universitat de Barcelona i 
estudiós del patrimoni vallfogoní, ens acompanyarà i explicarà la història i el patrimoni 
del mític personatge, gran poeta i escriptor romàntic, Francesc Vicent Garcia i Torres, 
el Rector de Vallfogona. 
Tothom rebrà un dossier amb els textos i poemes escollits per aquesta efemèrides. 

 
 

PREU: 74  EUROS 
 

Per a inscripcions Tel. 93-241.41.42  de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00 h. 
divendres de 9.00 a 15.00 h  – Tarda:  616.958.009  (Pere Costa) 

Per tal de fer efectiva la reserva, cal fer l’ingrés abans del  
DIJOUS 31  d’OCTUBRE al número de compte següent: 

 
 

CaixaBank “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 


