
 

 
DESCOBERTA de l’URGELL 

Mas de Colom·Borges, camps de floració 
Tàrrega: Església Sta. Maria de l'Alba 
Castells de: Montclar i Ciutadilla 
Verdú: Jaciment dels Estinclells 

*** 

Dissabte 11 i diumenge 12 de març del 2023 
 

o DISSABTE  ·  11  · 
 
 Sortida:  a dos quarts de vuit (7.30 h) C/Provença, 273 

(entre Pau Claris i Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera). 
Actual parada oficial d’autocars. 

 Esmorzar:   a càrrec de cadascú, en una àrea de servei.  
 Tot seguit:   arribarem a l’ESPAI MAS de COLOM-CASA 

BORGES, antic monestir rehabilitat com a seu de grup Borges, 
situat en una finca rústica, propera a la ciutat de TÀRREGA, capital 
d'Urgell i formada per prop de 70 hectàrees de cultius per a la 
producció de fruits secs i olives. En aquest període de temps, 
gaudirem d’un mosaic de floració agrària de les plantacions 
d'ametllers i acabarem amb un tast dels productes propis de la zona. 

 Seguidament:  ens aproparem al centre històric de TÀRREGA, 
on farem una visita guiada a l’església de Santa Maria de l'Alba, on 
podrem admirar l'exuberant decoració pictòrica que cobreix tots els 
seus murs i capelles laterals, amb escenes de l'Antic i del Nou 
Testament, realitzats per Jaume Minguell entre els anys 1958 i 1965 
i continuades pel seu fill Josep, tots dos de Tàrrega, durant la 
primera dècada del segle XXI. 

 Dinar:  al restaurant de l’Hostal del Carme. 
 Tarda:   després de dinar, anirem fins a MONTCLAR 

d’URGELL, poble del nord-oest de la comarca de l'Urgell, allí 
farem la visita, guiada i comentada, aquest majestuós castell que 
presideix el poble, edificat sobre les restes d'una antiga torre de 
l'homenatge romana i reformat al segle XVII per convertir-lo en una 
mansió senyorial i restaurat l'any 1970. 

 
 
 
 



 

 
 Allotjament: 

 
HOSTAL del CARME   
Ctra. Nacional II, Km. 504 
25330 VILAGRASSA – Tel. 973 311 000 – www.hostaldelcarme.com  
 

o DIUMENGE  ·  12  · 
 

 Matí:   sortida amb destinació a la vall del riu Corb, on al 
cim d'un turó i al costat de la vila antiga de CIUTADILLA, hi 
trobarem el CASTELL que porta el mateix nom. Allí farem la visita, 
guiada i comentada, en aquesta antiga fortalesa medieval del segle 
XI, amb elements posteriors romànics i gòtics, transformada al segle 
XVI en palau renaixentista que va subsistir fins al 1835. Destaca la 
torre mestra de planta quadrangular de set plantes i el pati interior de 
forma trapezoidal.  

 Tot seguit:   anada fins al terme de VERDÚ, on no gaire lluny 
d’aquesta vila i dalt d'un promontori, hi ha el JACIMENT dels 
ESTINCLELLS. Es tracta d’un assentament fortificat de 
dimensions modestes, de planta ovoide, amb un fossat que defensava 
l'entrada i una muralla enderrocada en gran part per construir una 
feixa agrícola. Allí farem una visita guiada i conduïda per arqueòlegs 
que han treballat al jaciment, que ens explicaran l’evolució dels 
ilergets i podrem apreciar clarament, adossades a la muralla, un 
parell de cases, de nova construcció, en les que podrem veure com 
eren aquests habitacles al s. III aC. Algunes d'elles tenien un únic 
recinte mentre que altres estaven subdividides en 3 o 4 estances. Hi 
havia un únic carrer delimitat per les cases i una cisterna de recollida 
d'aigües. Tanmateix, modernament, s'han trobat restes en un lloc 
molt proper d'un jaciment romà dels segles I al III dC que potser va 
donar continuïtat a l'antic poblament ibèric. 

 Dinar: al restaurant de l’Hostal del Carme.  
 Després de dinar:  retorn a  BARCELONA. 

* * * 
 · PREU: 389  € · per persona en habitació doble 

 Suplement individual:   · 35 € ·  
 

(Sortida amb places limitades.) 
* * * 

Per a inscripcions Tl. 932 414 142 de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h. 
O bé al mòbil:  616.958.009  (Pere Costa) 

1r pagament inscripció   · 135 € · :  abans del dimarts 7 de FEBRER 



 

2n i últim pagament: dimarts 28 de FEBRER  
al número de compte següent: 

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


