
 

 
LLOCS PER VISITAR AL ENTORN DE LA CASA 

 

 

 

El poble de Montmagastre pertany al municipi d’Artesa de Segre, comarca de la Noguera, província de Lleida. 

La vila te 22 habitants i està configurada per un conjunt de masies disseminades situades al peu del turó de 

Montmagastre de 763 m, que presideix i caracteritza l’indret. 

Antigament el poble era una vila closa situada vora el castell, en ple vessant del turó on encara s’hi poden 

apreciar els carrers i les restes de les cases enmig de la vegetació. Al cim del turó descansa la majestuosa 

Col·legiata de Sant Miquel, documentada com abadia canonical des del 1085, i els vestigis de l’antic castell, 

de gran rellevància en època medieval. 

La comarca de la Noguera i l’entorn es molt ric en patrimoni, paisatge, gastronomia, un bon grapat de 

costums, tradicions, festes i moltes possibilitats per practicar esports d’aventura. A continuació us en donem 

una mostra. 

 

■ Llocs d’interès històric-artístic-cultural. 

■ Llocs d’interès paisatgístic. 

■ Fires i Festes. 

■ Activitats i esports d’aventura 

 

  



Llocs d’interès històric-artístic-cultural 

o Ruta dels Castells. (Visites guiades)

o Castell de Montsonís

o Castell de Montclar

o Castell de Florejachs

o Ruta del Cister. (Visites guiades).

o Parc Astronòmic del Montsec. (Horaris de visita)
o Museu de la Noguera a Balaguer (Horaris de visita).

o Museu del Montsec a Artesa de Segre (Horaris de visita).

o Santuari de Salgar (16km)

o Jaciment arqueològic a Antona (16km)

o Monestir de les Avellanes (Visites guiades).

o Monestir de Gualter (Visites guiades).

o Monestir Romànic de Santa Maria de les Franqueses.

o Esglésies Romàniques de Comiols, Collfred, Vall-llebrerola i de Vernet.

o Ermita de la Vedrenya (Romànic antic) (1km)

o Església de Sant Marc del Batlliu (Romànic antic) (3km)

o Col•legiata de Sant Miquel al turó de Montmagastre (Arquitectura romànica).
o Col•legiata de Sant Pere d’Àger.

o Església de Santa Maria del Castell de Cubells.

o Canònica de Sant Pere de Ponts.

o Església de Santa Maria de Balaguer.

o Església de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

o Església de Sant Salvador de Vilanova de Meià.

o Església de Sant Joan de Térmens.

o Sant Crist de Balaguer.

o Trulls de Montmagastre i Vernet.



o Dolmens.

o Tomba del Maset.

Llocs d’interès paisatgístic 

o Serralada del Montsec

o Congost de Terradets.

o Congost de Mont-Rebei.

o Congost de Mu.

o Congost de Salgar.

o Aiguabarreig del Segre amb el Noguera Pallaresa

o Aiguabarreig del Segre amb l’Ebre i Cinca.

o Embassament de Camarasa.

o Embassament de Canelles.

o Embassament de Santa Anna.

o Embassament de Rialb.

o Embassament de Sant Llorenç.

o Estany d’Ivars.

o Ascensió al Castell de Montmagastre de 763m amb  unes vistes impressionants.



 

Fires i Festes 

 

 

o Festa dels tres Tombs a Cavall de Balaguer (Al gener). 

o La Passió de Balaguer (Al març). 

o La Passió de Cervera (Al març). 

o Concurs de Cassoles d’Albesa (Al març). 

o Matança Porc d’Artesa de Segre (El dimarts de Carnestoltes). 

o Ranxo de Ponts (El dimarts de Carnestoltes) 

o Trobada de Campaners d’Os de Balaguer (A l’abril). 

o Plantada del Xop de Vallfogona de Balaguer (Al maig) 

o Festa major de Montmagastre (Al maig). 

o Fira de maig de Balaguer. 

o Festa major de Foradada (Al juliol). 

o Festa major d’Alentorn (A l’agost). 

o Festa major d’Alos de Balaguer (A l’agost). 

o Festa major de Santa Maria de Meià (A l’agost). 

o Festa major de Montsonís (A l’agost) 

o Festa major de Cubells (A l’agost). 

o Fira del Meló i del Vi d’Artesa de Segre (El 24 d’agost). 

o Festa major de Ponts (Al setembre). 

o Festa major de Vilanova de Meià (Al setembre). 

o Festa major d’Artesa de Segre (Última setmana setembre) 

o Fira del Torro i la Xocolata a la Pedra (A l’octubre). 

o Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià. (Al novembre). 

o Festa major de Balaguer (Al novembre). 

o Fira de Santa Llúcia a Balaguer (Al desembre). 



o Fira de Nadal d’Ager.

o Pessebres vivents de Camarasa, Penelles i Térmens.

o Mercat d’Artesa de Segre els diumenges.

o Mercat de Ponts els dimecres.

o Mercat de Balaguer els dissabtes.

o Mercat d’Agramunt els dimecres.

Activitats i esports d’aventura 

o Rutes a peu i en bicicleta per tot el terme i comarca.

o Ruta del vi. (Itineraris)

o Ruta de l’oli.

o Transsegre de Balaguer (Juliol).
o Vol lliure i parapent (Vilanova de Meià i Vall d’Ager al Montsec).

o Escalada (Montsec)

o Barranquisme(Forat de Buli)

o Espeleologia (Montsec)

o Piragüisme (Al Club Nàutic del Mig Segre a Ponts i al Pantà de Canelles)

o Surf de vela.

o Motos aquàtiques.

o Rutes a cavall.

o Recerca de bolets.

o Pesca.

o Coto de caça.

o Pistes d’esquí dels Pirineus de Lleida (A 1h aprox)

o Zona d’esbarjo al Riu Segre (Pont de Vernet).

o Jugar a bitlles.

o Pista de voleibol i bàdminton.




