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CEREROLS, Laia (2012)Creu del Captaire 

1. LA MOLSOSA 

 1.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

a. LA CREU DEL CAPTAIRE 

La creu del captaire es troba situada a 

l’exterior del nucli de Prades de la 

Molsosa, al davant de l’església i al costat 

del cementiri i d’alguns horts del poble.  

La creu del captaire té un curiosa història: 

Pels voltants de la dècada de 1950, un 

dia al vespre arribà al petit poble de 

Prades de la Molsosa un captaire perdut i 

malalt, guiat pel so de les campanes del 

campanar del poble, que tocaven el toc 

dels perduts, toc que recordava a la gent 

que ja era vespre i que era hora de 

retirar-se a les seves llars. Cal tenir 

present que en aquells anys, les 

comunicacions no eren com ara, i hi havia 

molts pobles perduts pel bosc, com es el 

cas de Prades, que quedava amagat enmig del bosc. 

La gent de Prades tenien fama de ser molt hospitalers i així ho van demostrar 

acollint i cuidant el captaire. 

Un cop el captaire va estar curat, va demanar a la gent del poble un lloc on poder 

treballar per poder plasmar el seu agraïment.  

Al tercer dia de feina, el captaire va marxar i els habitants es va trobar en el lloc on 

treballava una creu de pedra elaborada pel captaire. 

La creu té trets semblants als de l’arquitectura celta, així doncs, podria ser que el 

captaire fos d’aquella nacionalitat cultural. 
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CEREROLS, Laia (2012) Artesana a la Fira 

La creu té diversos elements decoratius: un colom que simbolitza la pau i una 

inscripció, que actualment costa de veure, i que diu: “Diós premia a los buenos i 

castiga a los malos.” 

 

1.2.PATRIMONI CULTURAL 

a. FIRA DE SANT PONÇ DE PRADES 

Fa 12 anys que el primer o el segon 

diumenge de Maig, depenent de l’any, el 

poble de Prades celebra la seva fira d’oficis 

antics i productes artesans. Aquest 

esdeveniment cultural és organitzat per 

l’Associació cultural de Prades de la 

Molsosa. 

És una de les diverses fires de productes 

artesans que podem trobar al Llobregós. 

En aquesta podem trobar mostra de 

diversos oficis antics com el de fer cistelles 

de bimec o el de filar. A més a més de 

venda de productes artesans com mel, 

formatge, embotits diversos... també hi 

trobem l’estand de l’associació cultural de Prades, on es podent trobar exemplars de 

La Fornal, la revista de Prades i altres monogràfics amb informació del municipi de la 

Molsosa. 

Al matí del dia de la festa, també se celebra una missa a l’església de Sant Ponç de 

Prades, en la edició de l’any 2012, la celebració litúrgica va ser celebrada pel bisbe 

de Solsona, l’excm i reverendíssim sr Xavier Novell. 

En moltes de les edicions de la fira, també es poden escoltar els concerts de corals 

de la zona, com la Fònica de Freixinet o la de Calaf, que canten durant la missa i 

després ofereixen un petit recital.  
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CEREROLS, Laia(2012) Un dels paradistes de la Fira’12 

CEREROLS,Laia (2012) Sant Pere de l’Arç 

El dia de fira es clou amb un dinar de germanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  CALONGE DE SEGARRA 

 3.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

a. SANT PERE DE L’ARÇ 

 

Aquesta església es troba situada als 

afores del petit nucli de Sant Pere de 

l’Arç conegut també amb el nom de Sant 

Pesselaç, al terme municipal de Calonge 

de Segarra. 
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CEREROLS, Laia (2012) Interior del temple 

 L’església és d’estil romànic i un dels seus trets característics són els seus retaules, 

el major dedicat a Sant Pere, i els altres tres, dedicats a Sant Sebastià, a la Verge 

del Roser i al Sant Crist respectivament. 

Aquesta església es troba documentada per 

primera vegada l’any 1038. 

En els seus inicis, aquesta església, estava 

inclosa al terme del castell de Calonge de 

Segarra i era sufragània de Santa Fe. 

Així doncs, igual que Santa Fe, aquesta 

església va ser oferta a la canònica de Sant 

Vicenç de Cardona, pel vescompte de 

Cardona, durant la primera meitat del segle 

XI. 

L’església de Sant Pere de l’Arç, va ser 

consagrada, per primera vegada, el 1117 pel  bisbe de Vic. Va ser consagrada de 

nou, també pel bisbe de Vic, el 1147, després de la renovació del temple. 

Aquesta església és considerada parròquia des del segle XIV, i té com a sufragània 

l’antiga parròquia d’Aleny i Santa Fe conserva el patronat. 

El temple, està format per una sola nau, amb un absis semicircular, decoart amb un 

fris. 

Els murs estan construïts amb carreus irregulars, disposats en fileres horitzontals, a 

més també hi ha finestres de doble esqueixada, amb arcs de mig punt. 

A la part de ponet hi trobem el campanar, d’època moderna i de doble obertura. 

Aquesta església, actualment es conserva en bon estat. 

Quant a l’interior, hi trobem tres retaules de gran interès. El major, dedicat a Sant 

Pere, és d’estil barroc, restaurat recentment; el de la verge del Roser, d’estil 

renaixentista i el del Sant Crist, d’estil barroc, estil que comparteix també amb una 

pintura de l’interior del temple. 
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3. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 

2.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

a. PRIORAT DE SANTA MARIA 

L’església de Santa Maria i el conjunt del priorat, es troba situat al municipi de 

Castellfollit de Riubregós, justament al davant del poble. 

L’església és romànica i està formada per una sola nau, amb la planta amb forma de 

creu llatina, amb un absis central rectangular, la decoració del qual és d’estil 

llombard, sòbria i rígida, originalment, al costat hi tenia dues absidioles semicirculars 

sense decoració. 

Al transcepte hi ha una cúpula, al damunt 

del mur est, s’hi alça el campanar, 

d’espadanya de triple obertura.   

Al sud de l’edifici hi trobem un pòrtic gòtic, 

amb la porta principal. Al nord del 

transcepte hi trobem una altra porta 

també d’estil gòtic, amb una finestra de 

triple obertura al damunt. 

Al lateral, s’hi pot observar una rosassa decorada amb motius florals. 

A l’interior d’aquest temple hi havia els retaule del segle XV, gòtic, dedicat a Sant 

Pere i Sant Pau, actualment però, aquests retaules es troben al Museu d’Art de 

Catalunya. 

A l’interior del temple, també s’hi troben diverses escultures, com a elements 

decoratius, del període gòtic. 

L’església va ser consagrada el 22 de setembre de 1082, per Bernat Guillem, bisbe 

d’Urgell.  Al 1096, aquest espai, ja era priorat del monestir de Sant Benet de Bages. 

Sembla ser que al segle XIII, en aquest espai hi vivien  un prior, tres minjos i un 

sacerdot, però als segle XIV, el priorat entra en decadència, a causa de l’absentisme 

AJUNT. DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS (2012) Priorat de Santa Maria 
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AJUNT. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS (2012) Torre d’en Balet 

del prior, a causa d’això, el 1593, el papa Climent VIII va fer despendre el monestir 

de Sant Benet de Bages i les seves possessions en les quals hi havia aquest temple. 

En aquest espai, hi va haver la comunitat benedictina fins el 1835 i s’hi va mantenir 

culte fins l’any 1916 i l’any 1981, va ser declarat monument històrico-artísitc pel 

Ministeri de Cultura d’Espanya. Tant l’església com el priorat van ser restaurats l’any 

1982 i el 1987. 

 

b. TORRE D’EN BALET 

És una torre fortificada d’entre el segle X o XII , 

situada dalt d’un turó, sobre el poble de 

Castellfollit. 

És una de les dues torres albarranes que 

flanquejaven la fortificació del castell de Sant 

Esteve. 

Aquesta torre és de planta circular i està 

estructurada amb tres pisos, als quals s’hi pot 

accedir a través d’una escala helicoïdal. Aquests 

pisos tenen els sostres en forma de volta.  

Es conserva una espitllera original i les finestres 

són d’edats posteriors. 

Aquesta torre va quedar molt malmesa l’any 

1822, quan el general Mina va fer 

volar el castell de Sant Esteve. 

Va ser restaurada posteriorment i, actualment, es troba recoberta de ciment i es pot 

visitar i pujar fins al terrat.   
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c. TORRE DEL 

RAVAL 

L’altra torre albarrana del castell de 

Castellfollit de Riubregós és la torre 

del Raval, construcció d’entre els 

segles X-XII. 

Aquesta torre té una planta 

pentagonal i, actualment només se’n 

conserva una alçada de 12metres, repartits en tres plantes. La porta d’accés a 

l’edifici està feta amb arc de mig punt.       

 

4. TORÀ 

4.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

a. ESGLÉSIA DE SANT GIL DE TORÀ 

L’església parroquial de Sant Gil de Torà, es troba 

situada al centre del nucli antic de Torà, a la plaça 

de l’església.  

És un monument arquitectònic de mitjan segles 

XVI-XVIII, tot i que és al segle XVII quan s’hi 

realitzen obres importants, com les construccions i 

modificacions a les capelles laterals. És d’estil gòtic 

tardà i barroc, obra del mestre Melcior Gener. 

Les primeres notícies que es tenen de l’església de 

Sant Gil són de l’any 1069 i va ser consagrada el 

1163. Als seus inicis pertanyia a la canònica de 

Solsona. 

L’església de Sant Gil assoleix la categoria de parròquia l’any 1438 . 

CEREROLS, Laia (2012), Torre del Raval 

CEREROLS, Laia (2010) Sant Gil de Torà 
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 El temple està formada per una sola nau, amb capelles laterals inserides dins la 

mateixa paret que observem des de l’exterior. 

Les façanes orientades al sud i a l’oest respectivament, són les que daten del segle 

XVI i estan construïdes amb carreus de mida gran, ben escairats, tot i que a la part 

inferior de la façana sud, s’hi troben restes de pedra tosca, que podrien ser restes 

del mur de l’església medieval de la vila. Aquestes dues façanes, tenen porta 

d’accés a l’interior de l’església, tot i que la porta principal és la de la façana sud, hi 

ha qui anomena “porta falsa” a la porta de la façana oest i és una porta d’estructura 

més senzilla. 

Al damunt d’aquesta porta de la façana oest, s’hi troba una inscripció que posa 

“Anno 1568 mesl...Francich. 

Aquest nom podria fer referència a un picapedrer, anomenat Francesc Robert que va 

arreglar les façanes de l’església parroquial de Sant Gil. 

El sostre de l’interior de l’església, hi ha unes voltes de creueria, que formen 

estrelles, ajuntant-se en diversos punts d’encreuament, també hi trobem diversos 

rombes, tot amb una certa direccionalitat cap a l’altar. 

Una de les capelles que hi havia hagut a l’església de Sant Gil, a la part lateral, és la 

capella de Sant Joan, anomenada també capella dels Cardona de Torà. Aquesta 

capella tenia uns cinc metres de fondària i està coberta amb volta de creueria. En 

aquesta capella hi  ha l’escut d’armes dels Cardona esculpit, on hi podem veure  un 

card, com a símbol representatiu d’aquesta família i un brau, com a símbol de la vila 

de Torà. La capella de Sant Joan però, va quedar amagada al segle XVIII, quan es 

va construir la capella dels Dolors. Aquesta capella, es troba situada al mig de les 

dues grans capelles de l’església de Sant Gil, la capella del Sant Crist i la capella del 

Roser. 

Per una banda, la capella del Sant Crist,  que va ser construïda al segle XVII, és de 

planta rectangular, amb volta de canó i arcs i a la capçalera hi podem observar la 

imatge del Sant Crist. 

Per l’altra banda, la capella del Roser és de base pràcticament quadrada i està 

coberta amb una cúpula sostinguda per petxines. En aquesta capella, s’hi troba una 
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COROMINA, Ramon(1990) L’església de Llanera 

COROMINA, Ramon (2012)Escut de Llanera 

inscripció on hi consta la data de 1654, any en què es comencen a enterrar  

cadàvers a la tomba que es troba en aquest espai. 

b. ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LLANERA 

L’església de Sant Martí de 

Llanera es troba situada al 

costat del castell de Llanera, 

d’aquí que  

Les notícies més antigues que 

es tenen de l’església de Sant 

Martí de Llanera, són de 

l’any1052. L’any 1060, aquest 

temple va ser consagrat per 

Guillem Guifré, bisbe de la 

Seu d’Urgell.  

 El temple que es conserva actualment, és una església, en mal estat, del segle XVI, 

d’estil gòtic. El temple està format per una sola nau en la qual s’hi poden diferenciar 

tres trams de volta de creueria, i  capelles laterals.  

En les voltes de l’església, trobem una peça al mig, on hi ha 

representat un castell, dibuix de l’escut heràldic dels Vilaró, 

senyors de Llanera, ja que van ser ells els que van fer 

construir el temple gòtic. Aquesta peça la trobem diverses 

vegades dins la nau. Segons s’explica, els Vilaró feien esculpir 

el seu escut diverses vegades en tot allò que feien construir, 

per això també trobem aquest escut a la part 

gòtica de la catedral de Solsona,  ja que els 

Vilaró hi van contribuir.  

A les quatre pedres claus que trobem en les voltes de la nau, hi ha unes 

representacions en relleu, on s’hi pot veure: l’Anunciació, Sant Isidre agenollat en 

unes pedres, la verge del Roser i Sant Martí partint la seva capa per donar-la a un 

pobre. 
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Quant a les capelles laterals, només la del mur nord conserva el seu estat original, 

les seves dimensions són: 2,77 m d’amplada, 90 cm de profunditat i 4,10 metres 

d’alçada, aquesta capella té una finestra esqueixada i volta de creueria al sostre. La 

resta de capelles laterals, són d’obres posteriors. 

S’han trobat restes de pintura moderna en el mur sud de la nau. 

En una d’aquestes construccions posteriors, s’hi afegí el cor, que forma un pòrtic 

d’arc gòtic rebaixat. S’accedeix de la nau al cor a través d’una escala helicoïdal. 

L’església està formada per carreus, des de l’interior, es poden observar molt ben 

tallats i col·locats a l’absis. 

Els carreus de la façana principal, , són de mida gran i ben escairats, en ella hi 

trobem la porta d’accés a l’interior del temple, formada per dos pilastres decorades 

amb unes escates, semblants a les pilastres de la porta de Sant Pere de Vallferosa. 

Al damunt de la porta hi ha un frontó on probablement, hi havia alguna imatge,  a 

més, al frontó hi havia la inscripció següent: “ HC DOMUS DEI EST ET PORTA 

CAELIS ET CABITUR ALULA DEI”. 

L’església de Sant Martí de Llanera té un campanar en forma de torre pentagonal 

que s’alça damunt l’absis.  

Al costat de l’església hi havia la rectoria, actualment en runes, i també, un petit 

espai  tancat al costat del mur sud, on hi ha una gran cisterna. 

De l’antiga església romànica de Sant Martí de Llanera, no se’n conserven restes,  

fet que fa que no se sàpiga del cert la seva localització,però si que se’n conserva un 

sarcòfag ossari, que es troba davant la porta d’accés a la església parroquial 

d’Ardèvol. 

En el temple, també hi havia tres capitells, actualment es troben al Museu Diocesà i 

comarcal de Solsona, on també s’hi pot veure un retaule del  roser, del segle XVI, 

obra de Joanot de Pau. 

El retaule major però, es troba a l’església de Peracamps, al terme municipal de 

Llobera. Aquest, va ser traslladat, per ordre del bisbat de Solsona i de mossèn Jordi 

Sala, ja que en aquell temps desapareixien moltes peces de l’església de Llanera, 
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TORNÉ, Ramon. Sant Celdoni i Sant Ermenter. 

Monestir de Cellers. 

per això, un grup de veïns, encapçalats pel mossèn es van endur el retaule  de Sant 

Martí, desmuntat a peces cap a Peracamps. 

Durant la Guerra civil, aquest temple no va ser malmès i acabat el conflicte s’hi va 

restablir el culte fins l’any 1964, quan l’església de Sant Martí va quedar suprimida 

com a parròquia. 

Com a fet rellevant, també cal mencionar que a la trona de l’església de Llanera, s’hi 

va fer el primer sermó carlista, Llanera va ser un territori plenament carlí i, s’explica 

que un dia, després de la celebració litúrgica, mossèn Melció, quan va haver acabat 

de predicar, va ordenar al poble de Llanera que anés a casa i que agafés els trabucs 

i les escopetes i comencessin a matar gent, que la gerra havia de començar. 

c. MONESTIR DE CELLERS 

Al nucli de Cellers, situat al sud-est del 

municipi de Torà i s’hi pot arribar a través 

d’una pista forestal que surt de la zona 

esportiva de la vila de Torà, hi podem 

trobar aquest monestir benedictí, a 

l’interior del qual hi ha l’església de Sant 

Celdoni i Sant Ermenter, amb la casa 

dels sant i la rectoria, que té dos patis 

closos.  

El monestir de Cellers, va ser fundat per Ramon Geralt, un cavaller d’Urgell, l’any 

1030, se sap que el 1038, en aquest lloc hi vivien tres monjos, que van rebre un 

donatiu per fer-se cura de l’església de Sant Celdoni i Sant Ermenter i amb el temps 

s’hi va formar una petita comunitat benedictina. Uns anys després, el 1071, el va 

donar a Sant Sadurní de Tavèrnoles com a priorat, juntament amb les terres 

d’aquest. A mitjan del segle XIV, aquest monestir va quedar pràcticament deshabitat 

i, anys després, Joan Ramon Folch, compte de Cardona, d’acord amb Ramon de 

Pinós, el senyor feudal de la zona, van decidir no era adequat que aquelles relíquies, 

les despulles dels sants, es guardessin en un lloc tan solitari. Així doncs, el 19 

d’octubre de 1399, van ser traslladades a l’església de Sant Miquel de Cardona. 
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Finalment, en una butlla de 1593, s’indica que el monestir de Cellers, queda 

incorporat a la canongia de la catedral de Solsona. 

Del primer monestir de Cellers, avui no en queda cap resta, però es creu que estava 

ubicat al lloc on actualment hi ha la rectoria. 

El monestir és de mitjan segle XI i principis del XII, és d’estil romànic i consta d’una 

església de nau rectangular amb un absis central i dos més als laterals i fa té 130m² 

de superfície, la manera com estan disposats els absis, fa pensar que aquest temple 

es va construir en forma de creu llatina. Aquests estan separats per contraforts 

rectangulars, que es veuen clarament des de l’exterior. 

L’absis central està construït en un paviment més elevat, ja que a sota d’aquest hi ha 

la cripta, d’accés frontal, coberta amb voltes d’aresta. L ‘espai de l’interior de la cripta 

es troba compartit en sis espais coberts amb volta d’aresta, aquests sis espais 

interiors, estan delimitats per quatres columnes, de 65cm de diàmetre i 140cm 

d’alçada, al damunt d’aquestes columnes, hi ha uns capitells molt decorats, amb 

figures, bàsicament de vegetals, esculpides, però es conserven en molt mal estat. 

L’accés a la cripta es realitza per una escala central. La cripta té tres finestres, amb 

sortida a l’exterior, de doble esqueixada, però no es troben alineades amb el 

presbiteri, així doncs podria ser que formessin part de moments constructius 

diferents. 

Al mur de la dreta de la cripta, hi ha una porta que dóna accés a una petita habitació 

que es feia servir de sagristia. 

Podria ser que a la cripta hi hagués la pica baptismal.  

Al monestir s’hi poden distingir diferents fases de construcció: 

La primera fase, que data del segle XI, en aquesta fase es fa el projecte de 

l’església, amb els tres absis i la nau rectangular, a part de la decoració externa a 

base d’arcades llombardes. En aquesta fase es comença a construir la cripta. 

A la segona fase, datada del segle XII, en veure que el projecte era massa gran, es 

renuncia a la decoració exterior i es decideix limitar el temple a l’església amb els 

tres absis i tancar el recinte amb una façana frontal, en aquesta façana, on la porta 
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és de dos fulles , de fusta i amb decoracions a base de ferro, s’hi pot llegir la següent 

inscripció: “HESENT PRIOR MIGUQUL HOLIVA 1760”. 

Al segle, XIII-XIV, es realitza la tercera fase del projecte. En aquesta, s’acaba la part 

superior de l’església. 

Al segle XV-XVIII, durant la quarta fase, es fan certes renovacions per construir la 

volta central del temple. 

En la cinquena fase del projecte, es renoven alguns elements de l’església i es 

construeixen els edificis annexos. 

El monestir s’acaba a principis del segle XX, amb la renovació de pràcticament tot 

l’interior de l’església i també la façana del temple, a part de la volta central d’aquest  

on s’hi col·loquen escuts simbòlics. 

Si observem l’edifici per la part exterior, podem observar que no hi ha gaires 

complicacions a l’hora de fer els acabats, ja que tot l’exterior és llis. 

A l’absis central hi podem observar sis finestres de doble esqueixada, tres a la zona 

del presbiteri i tres a la zona de la cripta. 

D’altra banda, la decoració interior tampoc no és treballada, ja que la pedra es ben 

tallada i llisa. Els trams dels absis són coberts amb volta de canó. 

L’església del monestir, està dedicada a Sant Celdoni i Sant Ermenter que, segons 

explica la llegenda, les despulles d’aquests dos Sants màrtirs, van ser portades a 

Cellers, per buscar un lloc segur on enterrar-les, lluny dels musulmans i després 

d’enterrar-les s’hi construí l’església. 

Actualment, l’església es troba en un estat regular, tot i que un cop a l’any s’hi 

celebra una missa, durant la celebració del Perdó de Cellers. 

d. PONT DE LES MERITES 

Aquest pont es torba situat a les afores de la vila de Torà, direcció Fontanet i 

Ardèvol. 

És un element arquitectònic del segle XVII(1645) – XVIII (1724). 
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ANÒNIM(fotografía en línea)naciodigital.cat Pont de les Merites 

Té les dimensions següents: 37,80 m de 

longitud, 3,30 m d’amplada, 8 m d’alçada 

aproximadament, fins al nivell de l’aigua. 

Està construït amb pedres sorrenques, 

bàsicament carreus ben picats i escairats i 

dos arcs de mig punt, un més gran que 

l’altre.  

El pas superior del pont 

és de 2,85 metres d’amplada. 

Aquest pont, rep el nom de les merites, perquè és el nom que tenia la sèquia que 

portava aigua a aquesta zona d’horts de la vila. 

Es tenen notícies de 1617, on es parla de la necessitat de millorar el camí de l’Horta 

d’amunt, lloc de pas obligat per accedir als horts d’aquesta zona. El 1645 ja estaven 

preparats tots els materials per bastir el pont i a mitjan d’aquest any ja s’havia posat 

la  bomba per treure l’aigua del clot on s’havia d’assentar el pont. 

El pont va ser finançat per parts dels veïns i quan en un moment determinat, l’obra 

s’atura per falta de finançament, són ells mateixos els que hi col·loquen unes fustes, 

per poder travessar cap a aquella zona. 

 

 4.2.PATRIMONI CULTURAL 

a. FESTA DE SANTA ÀGUEDA 

Des de fa 49 anys,a la vila de Torà es celebra la festa de Santa Àgueda, anomenada 

també festa de les dones, ja que Santa Àgueda o Mare de Déu de la Llet és 

considerada la patrona de les dones. 

Els orígens d’aquesta festa són força curiosos, tot comença un dia de 1963, quan un 

grup de quatre dones toraneses, reunides a la perruqueria d’una de les quatre, 

parlaven de la possibilitat d’organitzar una festa o un esdeveniment on elles 

poguessin manar per un dia. Mentre conversaven, va arribar una clienta, una dona 
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nouvinguda a Torà i en sentir del que parlaven els hi va comentar que en un poble 

de la província de Sòria, prop del seu poble natal, per Santa Àgueda, les dones 

organitzaven una festa i elles manaven per un dia, fins i tot elegien una alcaldessa, 

que passejava la vara de l’alcalde del poble durant tots els actes de la festivitat. 

Uns dies mes tard, una de les 4 toraneses, va anar a la festa major d’Alpicat i es va 

assabentar que allà també se celebrava la festa de les dones.  

Quan va  tornar a Torà, ho va explicar a les seves amigues i entre totes van arribar a 

la conclusió que elles també podien preparar una festa de les dones a Torà. 

I aixì ho van fer, van posar mil pessetes cadascuna, per llogar una orquestra i el  

Saló Recreo de Torà i el 5 de febrer de 1964 se celebrava la festa de Santa Àgueda, 

amb la Gran festa de dames i donzelles, que aixì va ser com van anomenar la 

primera edició d’aquest ball, tot i que ja s’havia celebrat antigament. 

La festa de 1964 va tenir molta acceptació, hi va assistir molta gent, tot i que també 

va ser criticada, perquè hi havia gent que pensava que no era correcte que les 

dones organitzessin aquesta festa. 

La festa de Santa Àgueda, tenia trets característics molt semblants als de la festa de 

les noies d’Ardèvol: les dones pagaven més per entrar i eren elles les que podien 

treure a ballar al noi que volguessin durant tota la nit, a més a més les dones 

pagaven una beguda al noi a la mitja part. 

Un altre fet peculiar de la festa és que elegien l’home més elegant d’entre tots els 

que assistien al ball. 

Durant el transcurs del ball es feien jocs diversos, com el joc de cartes, on cadascun 

dels assistents al ball tenia mitja carta i havia de trobar la persona que tenia l’altra 

meitat de carta i ballar-hi un ball, es feia el ball de l’escombra, on una persona balla 

amb l’escombra i la va passant als altres balladors quan es fa canvi de parella, i 

altres balls d’aquest estil. 

La festa va anar tenint èxit al llarg dels anys i any rere any aconseguien beneficis. 

L’any 1968, les dones de Torà van creure oportú donar els beneficis al mossèn del 

poble perquè els invertís en acabar d’enrajolar l’església parroquial. Aquesta decisió 
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va ser molt criticada per la gent de la vila de Torà perquè creien que la junta de 

Santa Àgueda i l’església eren dos institucions que no tenien res en comú. 

La festa de Santa Àgueda es va seguir celebrant, però va anar perdent força, ja que 

amb el pas dels anys, les organitzadores van anar formant la seva pròpia família, 

fins i tot alguna es va casar fora del poble, totes tenien menys temps per organitzar-

la, a més els preus de les orquestres cada cop eren més elevats, aixì doncs la festa 

de les dones va acabar desapareixent tot i que arreu de la comarca de la Segarra i 

de la Vall del Llobregós es va parlar durant molt temps d’aquelles quatre toraneses 

que van ser capaces d’organitzar aquesta festa durant anys.   

Als inicis de la dècada dels vuitanta, la festa es recupera i torna a agafar força, es va 

decidir fer un pregó cridant a totes les dones que tinguessin ganes de tornar-la a fer.  

Entre les dones que van assistir a la reunió, va sorgir la idea d’elegir a una 

alcaldessa de les dones. Per elegir-la, es va crear un jurat format per 13 homes, se’n 

va escollir 13 perquè era el nombre que era dit de la dona, ja que els 13 anys és la 

edat majoritària en que una noia acostuma a tenir la primera menstruació. 

Els 13 homes escollits,eren representants d’entitats de la vila de Torà, com el 

president del club d’escacs escacs, del futbol... 

L’any 1984 Neus Molins Vilaseca, va ser escollida com a la primera alcaldessa de 

Santa Àgueda, curiosament, dos anys més tard,era proclamada alcaldessa del 

municipi, la primera alcaldessa del municipi. La banda d’alcaldessa li va posar 

Ramon Riera, que en aquells moments, era l’alcalde del municipi. 

Les tres alcaldesses següents, van ser les altres dones impulsores de la festa. 

El paper de l’alcaldessa és el d’estar al capdevant de l’organització de la festa i 

presidir-la. Per preparar-la hi ha una comissió formada per l’alcaldessa de l’any i les 

dues anteriors. 

A partir de 1985  es va convidar cada any a una personalitat famosa, per exemple la 

Marta Ferrusola l’any 1985, Eva Nassare el 1988, la Mercè Comas el 1998, el Toni 

Nadal l’any 2001 o l’Isidre Esteve el 2002, entre altres i, de mica en mica, es va anar 

consolidant la festa tal i com es coneix actualment. Es va consolidar el cos electoral 
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ANÒNIM; (2012) Sopar de dones (fotografía en línea: viladetora.net 

dels 13 homes que escollien l’alcaldessa i les 13 dones que escollien a l’home més 

elegant. 

Un altre canvi important a la festa, l’introdueix Josefina Massana, alcaldessa de 

l’edició de 1998, en aquesta edició es celebra el primer sopar de dones, es va fer a 

Cal Jaumet  i va comptar amb 101 dones. 

Més endavant aquest sopar es va fer al  Saló Recreo de Torà i, des de l’any 2001, 

es fa al  poliesportiu de la vila. A  partir d’aquest mateix any, després del sopar, es 

feia ball només per les dones. 

Al principi, aquest sopar s’acompanyava amb un panet en forma de pit, i més 

endavant, es va canviar per un panet en forma de penis, ja que van creure que era 

més adient per a una festa de dones. 

La alcaldessa de la 

edició de l’any 2000 

Reme Tellez, va 

introduir un nou 

element a la festa que 

s’ha mantingut fins a 

dia d’avui però en 

formes diferents, es 

tracta d’un espectacle, 

algun any hi ha hagut 

exibició de country, balls cubans, “streep tease” masculins, “drag queens”... 

l’espectacle depèn de l’alcaldessa que hi hagi.L’any 2003, es produeix un nou canvi 

a la festa. L’alcaldessa Isa Torres, va agrupar tota la festa en un únic dia. Fins 

aleshores, la setmana abans es feia el sopar i el dia de la festa el ball. A partir de la 

edició del 2003 primer es fa el sopar únicament per a les dones, els únics homes 

que hi ha són els cambrers, tècnics de so i ajudants de la cuina, es fa el ball però a 

partir de la mitja nit hi poden anar els homes, els que s’encarreguen del bar i els que 

vulguin assistir a la festa. 

A més a més, des de fa uns anys, quan s’apropa la Santa Àgueda, normalment des 

d’un mes abans es realitzen activitats diverses com conferències, tallers 
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d’alimentació i cuina, de salut, relacionades amb el món de la dona i també d’àmbit 

general, com exposicions o teatre. 

A més, dels actes festius, la festa de Santa Àgueda també consisteix en una 

celebració litúrgica,  es fa el diumenge abans o el diumenge després de la festa. A la  

missa es beneeixen uns panets en forma de pit i es fa una processó fins al carrer 

Vilabella on hi ha la capelleta i la imatge de la santa, es canten els goigs i s’hi fa una 

ofrena floral. 

La alcaldessa Immaculada Massana l’any 2002 va encomanar fer una imatge de 

Santa Àgueda i durant la missa d’aquell any va ser beneïda i portada a la seva 

capella, que alcaldesses posteriors han anat arreglant. 

 L’any 2010,reunides en junta les cinc alcaldesses de les edicions anteriors, Cèlia 

Gené, Ramona Lavaquiol, Carme 

Santamaria, Dolors Grau i Rosa Mª 

Bergadà, van acordar construïr l’Associació 

de Santa Àgueda de Torà, per donar 

continuïtat a la festa, qualsevol dona major 

d’edat pot pertànyer a la associació i no cal 

fer cap aportació econòmica. 

La festa, encara es manté actualment i té 

molt d’èxit, al sopar i al ball hi assisteixen 

les dones del municipi i també les dels 

pobles i comarques veïnes. 

 

b. FESTA DE SANT GIL 

La vila de Torà celebra, el dia 1 de setembre, la seva Festa Major en honor a  Sant 

Gil, que s’allarga fins el cap de setmana. Com totes les festes majors, s’hi poden 

distingir dos parts: la primera la dels actes tradicionals, com la cursa del Cós, el 

prioratge de Sant Gil i la dansa, els actes litúrgics i el ja també tradicional sopar de 

germanor, i la segona part, la dels d’actes lúdics com són els concerts, els balls de 

LLibre de les Àguedes,(2010),Logotip 
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tarda i nit, els tornejos... en la edició d’enguany, s’ha celebrat la primera edició del 

concurs de rock. La festa major és organitzada per l’ajuntament de Torà. 

A continuació, explico detalladament els actes tradicionals de la festa: 

LA CURSA DEL CÓS DE SANT GIL: els orígens d’aquesta cursa es remunten al 

segle XVIII. Per la guerra civil, la cursa es va deixar de fer, però no se sap si ja 

abans s’havia deixat de fer alguna 

vegada. 

Quan la cursa es torna a recuperar, hi 

havia alguns participants que 

realitzaven la cursa representant els 

seus barris, així, a part dels campions 

de la cursa per categories, també hi 

havia el barri campió. En aquesta 

cursa, però hi participava també gent 

que no corria pel seu barri, fins i tot hi 

participava, i encara ho fan actualment, 

gent dels pobles de la rodalia. 

Actualment, la categoria que és més 

nombrosa en participants és la infantil. 

El recorregut de la cursa passa per 

l’interior de la vila, però amb els anys ha 

anat variant, ja que la vila ha anat creixent. 

Antigament, el guanyador s’enduia un gall, però ja des de fa 16 anys el guanyador 

rep un càntir, on també s’hi pot veure, en forma d’il·lustració o de relleu un gall, per 

fer al·lusió al gall que es donava antigament com a premi. 

 

EL PRIORATGE DE SANT GIL: Igual que per la festa del Roser, per Sant Gil, també 

hi trobem la figura dels priors i priores, que són elegits per l’ajuntament de Torà i  

que es renoven cada any, aquests són els encarregats de tenir cura de l’altar de 

Sant Gil, netejant-lo i enramant-lo, a més a més passen per les cases a demanar 

TORNÉ, Ramon (1997) Cartell del Cós 
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SABATA, Ester (2012) Moment de la Dansa 

caritat i amb els diners, es manté en condicions l’església i l’altar, els priors i les 

priores també són els encarregats d’acompanyar la corporació municipal per la Festa 

Major i ballar la Dansa del Roser, després de la missa de la Festa Major a la plaça 

del Pati. 

 Als seus inicis, els priors de Sant Gil eren dos nois i 

dues noies solteres de la vila, més endavant, els 

encarregats de la festa van decidir afegir-hi dos priors 

casats. 

Antigament, quan hi havia un bateig o una comunió al 

poble, els priors també sortien i demanaven caritat. 

Actualment són poques les famílies que demanen la 

presència dels priors durant els bateigs o comunions. 

Per la Festa Major, concretament el dia 1 de setembre, 

el dia del patró, els priors,tan els casats com els 

solters, acompanyats per una banda 

musical, es passegen pels carrers de Torà, 

tot parant davant la casa de l’alcalde i també davant les cases dels diferents regidors 

i toquen una melodia.  

Seguidament, els priors i l’orquestra van a buscar les priores a casa seva. Un cop 

recollides les priores, es dirigeixen cap a l’ajuntament al so de la música. 

Un cop a l’ajuntament, es fan les fotografies commemoratives dels priors amb la 

corporació municipal i tots junts es dirigeixen cap a l’església, per assistir a la missa 

en honor a Sant Gil. 

Durant la celebració litúrgica, els priors i les priores llegeixen les lectures i passen la 

safata, es també durant la missa, quan s’anuncien els noms de les noves priores i 

dels nous priors. 

Un cop acabada la celebració litúrgica, i ja realitzades les fotografies dins el temple 

al costat de l’altar i també a l’exterior de la nau, els priors i la corporació municipal es 

dirigeixen a la plaça del Patí, amb formació i acompanyats per la banda musical. 
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SABATA, Ester (2012) Moment final de la Dansa 

SANTAMARIA, MªRosa. Últims Barris 

 Un cop a la plaça, les priores de l’any, fan entrega de l’atxó a les priores de l’any 

següent i seguidament es balla la dansa del Roser, igual que per la festa del maig, 

però aquest dia la dansa es balla dues vegades, un cop les priores ballen amb els 

priors solters i l’altra amb els casats. Després es balla un vals, on les priores treuen a 

ballar l’avi, el pare, el germà, el nòvio... i els priors l’àvia, la mare, la nòvia, l’esposa, 

en el cas dels casats... 

Un cop acabat aquest acte la festa major segueix amb ballada de sardanes, ball de 

festa major i diversos actes lúdics.  

 

c. FESTA DE BARRIS 

Aquesta festa es deixa de celebrar a la vila 

de Torà l’any 1946. 

Consistia en fer unes competicions entre els 

tres barris diferents que formaven la vila de 

Torà: el barri dels Paperins, que rebia 

aquest nom perquè agrupava la zona on hi 

havia practicament totes les botigues         
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SANTAMARIA Mª ROSA. Priors barri Voliacs 

 

del poble; el barri dels Calderers, perquè s’hi feien calderes i el barri dels Voliacs, 

que aglutinava les cases que quedaven més a l’exterior del nucli. Uns anys més tard, 

quan la festa anava perdent força, s’hi va afegir un nou barri, el barri del Roser, que 

agrupava les cases més noves que s’havien construït a les afores del nucli antic.  

Cada barri feia festa durant dos dies  i es començava la setmana sobre Corpus. 

La festa era una competició entre els barris, consistia en comptabilitzar quin barri 

havia tingut més gent a la seva festa, també quin barri havia tingut més ciris .Durant 

la festa es feien diferents actes: el ball de festa major, la dansa del roser i diverses 

activitats festives. 

En algunes ocasions, sortien 

les pelegrines, quatre nenes 

que es passejaven per la 

festa i a més a més hi havia 

la figura dels priors, quatre 

nois i quatre noies que eren 

els encarregats d’organitzar 

la festa. 

 

 

5. PINÓS 

5.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

a. LA ROSA DELS VENTS 

La Rosa dels Vents va ser construïda a mitjan dels anys 90, per un picapedrer 

d’Ardèvol.  

SANTAMARIA, MªRosa. Priors del barri dels Voliacs 
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en aquesta pedra col·locada al centre geogràfic de Catalunya, hi podem veure 

representades les diferents direccions del vent i els seus noms i a més, indicant els 

punts cardinals, una representació d’elements catalans, bàsicament hi ha 

representat aquell monument, muntanya... que podem veure des del lloc i mirant en 

la direcció indicada un dia assolellat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.PATRIMONI CULTURAL 

a. FESTA DE SANT ANTONI ABAD 

Des de fa més de cinquanta anys, el poble d’Ardèvol celebra, el 17 de gener, la 

popular festa de Sant Antoni Abat. Sempre es fa el mateix dia del sant, a diferència 

d’altres indrets de la rodalia on aquesta celebració es trasllada al diumenge després 

del sant. 

La festa consisteix en una missa en honor a aquest sant. Antigament, la gent hi 

anava amb cavalls, mules o rucs engalanats. Aquests animals eren beneïts quan 

s’acabava la celebració litúrgica. 

El tret característic d’aquesta festa a Ardèvol és la vianda de Sant Antoni. 

La vianda és un obsequi que es dóna a tots els assistents a la celebració litúrgica. 

Consisteix en una bosseta que, antigament, era de roba de sac. A l’interior de la qual 

CEREROLS, Laia (2012) La rosa dels vents 
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CEREROLS, Laia (2012) La fira i el santuari 

hi ha una botifarra blanca i una de negra cuites a la caldera. A més a més, hi ha una 

ampolla petita de vi, una poma i un pa. 

 La vianda simbolitza el dinar dels assistents a la celebració, ja que antigament, la 

gent que assistia a aquesta festa havia de desplaçar-se a peu o a cavall fins al poble 

d’Ardèvol i, per això, els priors de Sant Antoni, encarregats de preparar l’església per 

a la celebració i també les bossetes de la vianda, els donaven la bossa amb la 

vianda perquè els assistents poguessin dinar mentre feien camí cap a casa seva. 

Actualment, es segueix donant la vianda de Sant Antoni, com a fet tradicional de la 

festa, però no com a dinar, ja que la gent dels pobles i cases del voltant que 

assisteix a la festa no ho fa ni caminant ni a cavall i, a més a més, la festa acaba 

amb un dinar popular al poble. 

 

b. FIRA DE PINÓS 

A la vall del Llobregós se celebren 

diverses fires d’artesania durant l’any.  

Una d’aquestes fires és la del Santuari 

de Pinós que se celebra, des de fa 20 

anys, a principi de juny al santuari de 

Pinós i dura tot un cap de setmana. 

Aquest esdeveniment està organitzat 

pel Centre Cultural, l’entitat que 

s’encarrega d’organitzar les festes del 

municipi. 

El dissabte abans del cap de setmana de la fira es fa una caminada popular 

nocturna pel municipi de Pinós.  

Durant el cap de setmana de la fira, es poden trobar, a la plaça del santuari de 

Pinós, les tradicionals parades d’articles d’artesania i diverses exposicions, 

relacionades amb la natura, amb la vida a pagès... i també, podem veure-hi una 

mostra d’arts manuals realitzades per la gent del municipi. 
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CEREROLS, Laia (2012) Exposició de natura 

CEREROLS, Laia (2012)Les parades d’artesania 

A més a més, el dissabte del cap de 

setmana de la fira es fan xerrades 

col·loqui i el diumenge se celebra una 

missa a l’església del santuari i en 

acabar es dóna un pa a tots els 

assistents. El diumenge al migdia hi ha 

un dinar popular i a la tarda una 

representació de dansa a càrrec d’un 

esbar dansaire. 

Aquesta fira l’organitza el centre 

cultural, l’entitat del municipi que 

s’encarrega d’organitzar totes les festes 

del municipi.  
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SOLER, Neus (2012) Cartell de la  primera edició 

c.FESTA DEL PAGÈS 

És la festa més recent que se celebra al municipi de Pinós. La primera edició es va 

celebrar el 5 de desembre de 2011. 

La festa consisteix en una nit de concerts 

de rock i, a la mitja part, es fa una 

competició pagesa, amb proves de força, 

de beure... semblants a les de la ja 

tradicional gimcana del pagès de ferro de 

la festa major d’Ardèvol, que se celebra al 

mes d’agost. 

La gent pot asistir-hi vestida amb 

elements de la vestimenta tradicional 

pagesa, com una camisa de quadres, una 

faixa, una barretina... i, per aquest motiu, 

es dóna un premi al pagès i a la 

pagesa  amb els vestits més originals. 

La idea de celebrar una festa com aquesta va sortir per la festa de les noies. Quan la 

comissió encarregada d’organitzar les festes al municipi, és a dir, el Centre Cultural 

d’Ardèvol, va parlar amb alguns dels grups que havien format part del concert de la 

festa de les noies se’ls va acudir la idea d’organitzar una festa per la Puríssima, ja 

que fa uns quants anys, a Ardèvol, per aquella diada es feia ball, però es va deixar 

de fer ja que per aquells dies, la gent del poble està treballant a contra rellotge per 

acabar de preparar el pessebre vivent i no tenien temps de preparar un ball, però 

l’any passat, la part més jove del centre cultural els va semblar que sí que podien 

organitzar-la ni que fos a corre-cuita, ja que de moment ja tenien els músics. 

Després de la primera edició, el Centre Cultural va decidir que la festa es tornaria a 

repetir el desembre d’enguany, ja que va tenir molt bona acceptació i molt d’èxit.  
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6. PROGRAMES DE LA FESTA DE LA LLORDERA DE TORÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TORNÉ, Ramon (1990) un dels primers cartells del Carnaval 
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TORNÉ, Ramon(1993) Cartell 

TORNÉ, Ramon (1997) Cartell 
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TORNÉ, Ramon (1999) Cartell 

TORNÉ, Ramon (2000)Cartell  
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CEREROLS, Laia (2012) El Bonic i la Bonica 
CEREROLS, Laia (2012) El Brut i la Bruta 

CEREROLS, Laia (2012) El bateig del Brutet 

7 . FOTOS DE LA FESTA DE LA LLORDERA (ANY 2012)   
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8. PROGRAMES FESTA DE SANTA ÀGUEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNÉ, Ramon (1987)Cartell 
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TORNÉ, Ramon (1988) Cartell 
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TORNÉ, Ramon (1999) Programa d’Actes 
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9. FOTOGRAFÍES DEL PRIORATGE DE SANT GIL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TORNÉ, Ramon (no es coneixen els anys de les fotos) Diferents prioratges  
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SOLER, Neus. El porta-paner a cavall 

 

10.FOTOS DE LES CARAMELLES D’ARDÈVOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOLER, Neus (1993). Ball de cascavells 



 
Descobrint el Llobregós: Estudi dels principals elements del patrimoni arquitectònic i cultrural de la Vall del Llobregós 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLER, Neus (1996). Els caramellaires menjant en una casa. La resposta dels 

amos de la casa va ser “Pugeu i canteu” 

SOLER, Neus (1999). La Neus, en qualitat de mestressa de la casa de La 

Pera d’Ardèvol, posa la cinta a la bandera dels caramellaires. 
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SOLER, Neus (anys 90). Els caramellaires col·locats per cantar. 

SABATA, Ester (2011). Els caramellaires col·locats per cantar.  

Comparant aquesta fotografia amb l’anterior podem observar els canvis dels vestits de les 

noies. 
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SABATA, Ester (2011). Ballant a la plaça d’Ardèvol 

SABATA, Ester(2011). Els nois ballant el ball de cascavells. Aquí podem observar amb 

detall el seu vestuari 
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GUIX, Rosa (2011). ballant una dansa popular 

GUIX, Rosa (2011) finalitzant el ballet tradicional 
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SABATA, Ester(2011) Grup de caramellaires d’Ardèvol 

GUIX, Rosa (2011). Parella e 

caramellaires 
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11. FOTOS DEL PESSEBRE VIVENT D’ARDÈVOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOLER, Neus (1978).Les filadores 

SOLER, Neus (1999). Quadre del rei Herodes 
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12. PROGRAMES DE LA FESTA DE LES NOIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLER, Neus(2008) Cartell 

SOLER, Neus(2009) Cartell 
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SOLER, Neus (2010)Cartell 

SOLER, Neus (2011)Cartell 
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13. LA TORRE DE VALLFEROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En aquest plànol es poden distingir les diferents parts de la torre i es veuen 

clarament les dos torres, construïdes l’una dins de l’altra) 
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14. PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA TORRE DE 

VALLFEROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construccions Francesc Cererols (període de restauració del monument) En 

aquest dibuix es veuen detalladament les escales, que van de la base a la porta 

d’accés a l’interior, col·locades durant el porcés de restauració. 

 

Fotografía cedida per Construccions Francesc Cererols. 

Es poden apreciar les restauracions i reparacions dels cadafals i els pisos de dalt. 
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Construccions Francesc Cererols. Escala de 

l’interior de l’edifici per accedir al terrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construccions Francesc Cererols. Vista de la 

torre des de dalt 
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15.FOTOGRAFIES DE LA RESTAURACIÓ DE LA TORRE DE 

VALLFEROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CEREROLS, Laia (2012). L’escala exterior CEREROLS,Laia (2012). Escala interior 

CEREROLS, Laia (2012).Pou de l’interior de la torre CEREROLS, Laia (2012). La Latrina 
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CEREROLS, Laia (2012) Escala de l’època CEREROLS, Laia (2012).Cúpula 

CEREROLS,Laia (2012) Interior de la torre 


