
  

 
 
 

El món és un llibre                        Les ruïnes són un dels  
i els qui no viatgen                           més grans afrodisíacs   
només en llegeixen    per a la vida intel·lectual  
una pàgina.    i moral. 
Sant Agustí    Josep Pla 

 
 

 
 
Monument a Indíbil i Mandoni, símbol de la resistència ibèrica contra els romans 

 
 
 

TERRA FERMA 
 

Del 23 al 25 de setembre 
de 2022 

RUTES 

ARQUEOLÒGIQUES 

PEL MÓN CLÀSSIC 



  

 
 
 

Amigues i amics benvolguts, 
 
Tot seguit us informem del nou viatge a la Terra Ferma, que com ja és tradició des de fa molts anys 

cada curs fem guiats  per l’expert coneixedor del país Joan Ramon González.  Ens proposem de visitar 

alguns monuments de la ciutat de Lleida, on pernoctarem, i així tindrem l’oportunitat de conèixer una 

mica més la geografia i la història de Lleida i dels seus voltants.  

Les dates de la sortida ocuparan el cap de setmana entre els dies 23  i  25  de setembre proper. A 

continuació us exposem l’itinerari que hem dissenyat amb molta cura tenint en compte els 

suggeriments d’en Joan Ramon i que esperem que sigui del vostre grat. 

 

PROGRAMA DE VIATGE A LA TERRA FERMA (LLEIDA I 
VOLTANTS) DEL 23 AL 25 DE SETEMBRE DE 2022 

 
23.09.22, divendres:  BARCELONA - LLEIDA  
 

Sortida a les  tres de la  tarda  des del carrer Provença 273 (entre Pau Claris i Passeig de Gràcia), lloc 

proper a l’edifici de la Pedrera, l’actual parada oficial d’autocars.   

Tan bon punt s’arribi a la capital de la Terra ferma visitarem detingudament la Catedral Nova, un 

notable temple neoclàssic projectat per P. Martín Cermeño a la segona meitat del segle XVIII. Hi 

tindrem l’oportunitat de saber el motiu pel qual moltes noies es porten el nom de Blau. Tot seguit 

veurem l’antic Hospital de Santa Maria del segle XV, actual seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 

Continuarem el nostre itinerari visitant la Casa dels Gegants, cases modernistes, el Front del Segre i el 

Peu de Romeu. Sopar i allotjament a l’Hotel AA Ciutat de Lleida 4*. 

          
Catedral Nova    Hospital de Santa Maria 
 
24.09.22, dissabte:  LLEIDA – FRAGA – TORRENT DE CINCA – LA 
GRANJA D’ESCARP – MASSALCOREIG – LLEIDA   
 
Esmorzar a l’hotel. To seguit es farà un recorregut pel barri antic de Fraga i hi visitarem 
l’església de Sant Pere d’estil gòtic i d’una sola nau amb una portalada romànica, el  



  

 
 
 

campanar, començat el segle XII en estil romànic, continuat en etil gòtic i acabat en estil 
barro, i el Palau Montcada, situat en l’espai de l’antic castell fortalesa i la Zuda. 

          
Sant Pere. Exterior                                                            Sant Pere. Interior 
 
Dinar. A continuació iniciarem la visita de la tarda anant a l’església parroquial de Torrent 
de Cinca dedicada a Santa Magdalena, que té una notable façana barroca. Continuarem el 
nostre recorregut visitant la Granja d’Escarp, situada en un meandre del riu Segre, amb 
l’església parroquial de Sant Jaume de la fi del segle XVIII. També tindrem l’oportunitat de 
veure-hi  l’aiguabarreig del Cinca amb el Segre. A Massalcoreig veurem les restes imponents 
de l’antic monestir cistercenc que s’extingí amb l’exclaustració de 1835. Sopar i allotjament a 
l’Hotel AA Ciutat de Lleida 4*. 

        
  Santa Magdalena de Torrent de Cinca                         Antic monestir cistercenc d’Escarp 



  

 
 
 

    
25.09.22, diumenge:  LLEIDA (TURÓ DE LA SEU VELLA – TOSSAL 
DE GARDENY) – ERMITA DE BUTSÈNIT – BARCELONA 
 
Esmorzar a l’hotel. Tot seguit visitarem els punts més elevats de Lleida. L’espai entremig 
d‘aquests puigs deuria ser un dels escenaris més importants de la batalla d’Ilerda entre les  

 
Ilerda a l’antiguitat. Un dels possibles escenaris de la guerra civil entre Pompeu i Cèsar 
 
tropes de Pompeu el Magne i de Gai Juli Cèsar. Hi podrem gaudir de la meravellosa vista 
panoràmica sobre la ciutat, de la grandiositat de la Seu Vella, del senyorívol campanar i de les 
restes molt respectables del palau del rei sobre reposades a l’antiga Suda. Després visitarem el 
tossal de Gardeny on veurem les restes del castell, ocupat pels templers i després pels 
hospitalers fins al segle XVIII, i l’església de Santa Maria molt austera de tipus cistercenc. 

 
         La Seu Vella, campanar i restes del palau reial 

      
Portal de l’Anunciació                    El castell de Gardeny  
 



  

 
 
 

Dinar. Tot seguit farem com a darrera visita l’ermita de Butsènit, documentada des del segle 
XIV. Són remarcables les voltes medievals que es conserven perfectament. La capella està 
remarcada per una espadanya. A continuació, iniciarem el viatge de retorn cap a Barcelona. 
 

IMPORTANT: 
Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres tan aviat com pugueu després de 

rebre aquest escrit, ja sigui per dir-nos que no hi podeu participar ja sigui, a l’inrevés, per 
manifestar que podem comptar amb vosaltres en aquest viatge. Cal que tinguem present que les 
entrades d’alguns llocs s’han d’encarregar amb anticipació. Telèfon. 93 241 41 42 / Correu. 
info@polviatges.com. 

 

-PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE.:  498 € 
 

-EL SUPLEMENT  EN CAMBRA INDIVIDUAL:        69 € 
 
 

TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ “PAGAMENT ÚNIC”: 
 

DIMECRES 14 DE SETEMBRE 
 
 

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

 
 
 
El preu inclou: 
 

 Autocar climatitzat durant tot el recorregut. 
 Dinars en ruta, sopars i dues nits d’hotel 4*.  
 Refresc, aigua, vi i cafè o infusions dels dinars inclosos. 
 Entrades i guiatges als llocs històrics de pagament que consten en la programació.  
 Acompanyament del Prof. Alberich durant tot el recorregut. 
 Acompanyament i guiatge de l’arqueòleg local Joan-Ramon González. 
 Guia acompanyant de Pol Viatges. 
 Assegurança de viatge i de cancel·lació (consultable a la pàgina web). 

 
El preu no inclou: 
 

 Qualsevol cosa no especificada. 

*Nota el viatge no es farà sense un mínim 14 participants. 

Esperant tenir aviat notícies vostres, rebeu una cordial salutació. 

 


