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LLLaaa   cccooommmaaarrrcccaaa   
 
El Pla d’Urgell és una comarca d’interior situada al bell 

mig de la Depressió Central Catalana, està integrada per 

16 municipis distribuïts en 305,7 km2 de superfície. 

Mollerussa, a més de ser el centre geogràfic i econòmic de 

la comarca, n’és la seva capital. 

L’economia del Pla d’Urgell es basa en el 

desenvolupament de l’activitat agrària i ramadera, gràcies 

a la riquesa natural de la comarca. La importància 

d’aquest sector es veu reflectida en el sector secundari, 

ja que les industries transformadores de productes 

agropecuaris són les principals. Tot i ser una de les poques 

comarques catalanes on el sector primari té un pes molt 

considerable, el sector serveis ocupa el primer lloc en 

l’estructura econòmica comarcal, amb una xarxa 

comercial basada en comerços mitjans. 

El clima que assola la plana de l’Urgell és mediterrani de 

tendència àrida i continental, amb grans contrastos entre 

hivern, molt freds i amb una boira que dura dies i dies, i 

estiu, molt calurosos i secs, i entre dia i nit. Les 

precipitacions són escasses i molt irregulars. 

La comarca limita al nord amb la Noguera, a l’est amb 

l’Urgell, al sud amb les Garrigues i a l’oest amb el Segrià. 

Les principals vies de comunicació i accessos per carretera 

són l’autovia A-2, la C-233 i l’N-240. Hi ha un servei 

regular d’autobusos i hi travessa la línia de ferrocarril de 

Madrid – Saragossa – Lleida – Barcelona.  

 

Les Oficines de Turisme estan situades a : 

Oficina de turisme del Pla d’Urgell 
Prat de la Riba, 1, Mollerussa 
Tel: 973711313 
turisme@plaurgell.cat 

Oficina de turisme de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell 
Av. Jaume I, 1, Mollerussa 
Tel: 973603997 
espaicultural@canalsurgell.org 

Oficina de turisme de l’estany d’Ivars i Vila-sana 
Tel: 671577055 / 973711313 
estany@plaurgell.cat 

 



 

PPPaaaiiisssaaatttgggeee   iii   nnnaaatttuuu
 

La comarca, com el seu nom indica, és un territori 

eminentment pla, hi ha ben pocs accidents geogràfics. La 

riquesa del paisatge ve donada per les extensions de c

de cereals i plantacions de fruiters regats pel canal d’Urgell. 

El pas de l’aigua dóna lloc a grans extensions florides a la 

primavera, a un gran verdor a l’estiu i als tons ocres i coures 

de la tardor i l’hivern. Els vespres se solen tenyir de colo

vermellosos gràcies a la posta de sol privilegiada que 

s’observa des de les Terres de Ponent. 

La tranquil·litat acompanya en tots els racons al visitant que 

fa un recorregut per la comarca, així com la remor dels 

arbres si fa un xic de vent o del cant dels diferents ocells 

que hi nien.  

Hi ha moltes rutes i camins que enllacen els divuit pobles del 

Pla d’Urgell: al llarg de la tercera sèquia del Canal d’Urgell i 

del Canal Auxiliar, per a accedir als punts més alts de la 

comarca i obtenir vistes panoràmiques, el Camí de Sant 

Jaume o bé la ruta entorn de l’Estany d’Ivars i Vila

entre d’altres.  

uuurrraaa   
La comarca, com el seu nom indica, és un territori 

eminentment pla, hi ha ben pocs accidents geogràfics. La 

riquesa del paisatge ve donada per les extensions de cultius 

de cereals i plantacions de fruiters regats pel canal d’Urgell. 

El pas de l’aigua dóna lloc a grans extensions florides a la 

primavera, a un gran verdor a l’estiu i als tons ocres i coures 

de la tardor i l’hivern. Els vespres se solen tenyir de colors 

vermellosos gràcies a la posta de sol privilegiada que 

La tranquil·litat acompanya en tots els racons al visitant que 

fa un recorregut per la comarca, així com la remor dels 

els diferents ocells 

Hi ha moltes rutes i camins que enllacen els divuit pobles del 

Pla d’Urgell: al llarg de la tercera sèquia del Canal d’Urgell i 

del Canal Auxiliar, per a accedir als punts més alts de la 

ues, el Camí de Sant 

Jaume o bé la ruta entorn de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, 
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HHHiiissstttòòòrrriiiaaa   iii   pppaaatttrrriiimmmooonnniii   
 

La comarca és de nova creació, de l’any 1988, les lleis 

d’ordenació territorial aprovades per la Generalitat de 

Catalunya el 1987 van establir, en un primer moment, les 

mateixes comarques de la divisió de 1936. Però diversos 

municipis de la plana de l’Urgell van demanar 

l’establiment d’una nova comarca a l’entorn de Mollerussa 

degut a les similituds que presentaven entre ells, i amb 

aquest esperit es va crear el Pla d’Urgell. 

Un dels elements més importants en la història de 

la nostra terra ha sigut la construcció dels Canals d’Urgell, 

ja que ha canviat completament la fesomia de la plana. 

Antigament, tota la zona era de caràcter estepari, amb 

terres seques en les que es conreava blat i cereals i es 

pasturava. Gràcies a l’arribada de l’aigua dels Canals 

d’Urgell la terra s’ha transformat completament, no 

només paisatgísticament, sinó que ha facilitat el 

desenvolupament de la població, les activitats 

econòmiques i ha marcat el caràcter actual del Pla 

d’Urgell amb un dinamisme que antigament no exisitia.   

 La història ha deixat arreu de la comarca multitud 

d’elements, els vestigis més antics que s’han trobat al Pla 

d’Urgell són les troballes d’època paleolítica de Margalef, 

a la població de Torregrossa, i que tenen relació amb les 

de la vall Femosa i les del Tossal de les Tenalles a 

Sidamon, amb ceràmiques ibèriques i romanes. El territori 

que avui en dia ocupa el Pla d’Urgell era conegut com el 

Mascançà, degut al seu caràcter àrid aquestes terres 

estaven pràcticament abandonades. El repoblament de les 

terres no s’hi torna a veure present fins la conquesta 

d’Ermengol IV d’Urgell, però es fa més notable a partir de 

l’enrequiment que va portar el monocultiu del blat al 

segle XVI, i d’això ens en deixa constància l’art 

renaixentista i barroc que trobem en diferents esglésies i 

mansions senyorials d’aquell i de segles posteriors. 

Remontant-nos ja al segle passat, trobem cooperatives 

d’estil modernista de Cèsar Martinell.  

 

 

 



 

FFFeeesssttteeesss   iii   tttrrraaadddiiiccc
 
Un dels atractius més importants d’aquesta comarca és poder 

viure les festes populars i les festes majors

per visitar els pobles del Pla d’Urgell és per les festes majors, 

plenes de tradicions i costums que mantenen viva la identitat 

d’aquests pobles. Alguns exemples d’aquestes poden ser

Firals de Bellvís, on la població retorna al segle XVII i 

representa la llegenda de Can Bufalà. Les catifes de Corpus i la 

trobada de puntaires de Vilanova de Bellpuig. Les festes 

gastronòmiques com de la cassola popular de diverses 

poblacions, el carnestoltes del Poal i Vallverd en les que també 

se celebra la matança del porc, i la festa de la Poma i els 

Templers de Barbens. Mollerussa, com a capital de

més de les Festes Majors de Sant Josep i Sant Isidori, organitza 

per Santa LLúcia, patrona de les modistes, el Concurs Nacional 

de Vestits de Paper. I celebra també un dels certàmens més 

importants pel que fa a maquinària agrícola, la Fira de S

Josep. També organitza fires i salons com l’Autotrac, Fira del 

Col·leccionisme, l’Expoclàssic, entre d’altres. 

més concreta visiteu l’agenda turística comarcal a la nos

web: www.turismeplaurgell.cat 

ccciiiooonnnsss   
Un dels atractius més importants d’aquesta comarca és poder 

viure les festes populars i les festes majors. El millor moment 

per visitar els pobles del Pla d’Urgell és per les festes majors, 

ns i costums que mantenen viva la identitat 

Alguns exemples d’aquestes poden ser : els 

Firals de Bellvís, on la població retorna al segle XVII i 

Les catifes de Corpus i la 

nova de Bellpuig. Les festes 

gastronòmiques com de la cassola popular de diverses 

poblacions, el carnestoltes del Poal i Vallverd en les que també 

se celebra la matança del porc, i la festa de la Poma i els 

Templers de Barbens. Mollerussa, com a capital de comarca, a 

més de les Festes Majors de Sant Josep i Sant Isidori, organitza 

per Santa LLúcia, patrona de les modistes, el Concurs Nacional 

de Vestits de Paper. I celebra també un dels certàmens més 

grícola, la Fira de Sant 

També organitza fires i salons com l’Autotrac, Fira del 

Col·leccionisme, l’Expoclàssic, entre d’altres. Per informació 

més concreta visiteu l’agenda turística comarcal a la nostra 
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GGGaaassstttrrrooonnnooommm
 

La cuina del Pla d’Urgell és fruit dels aliments que es recullen, 

el que assegura la qualitat de la matèria primera, l

fruits secs, les verdures de l’hort, tots els productes que se 

n’obtenen –mel, melmelades, conserves, sucs, vinagres

formatges, són productes d’alta qualitat produïts al mateix 

territori. Diverses empreses obren les seves portes perquè el 

visitant pugui fer tastos i adquirir els seus productes.

Per conèixer el Pla d’Urgell, cal tastar algunes especialitats de 

la cuina plaurgellenca, com ara la cassola 

quan els pagesos i jornalers cuinaven en una cassola el que 

cadascú podia aportar, normalment espinacs, caragols, 

botifarra i conill-, la coca de recapte,

l’escalivada, els caragols a la llauna o a la

embotits, dolços com les orelletes –que acostumen a fer

durant les festes majors i la Setmana Santa

la fruita dolça reconeguda arreu del món, pomes, cireres, 

préssecs i peres. A tots els pobles, el visitant pot comprar

embotits i productes forners d’elaboració pròpia.

 

 

mmmiiiaaa   
a d’Urgell és fruit dels aliments que es recullen, 

el que assegura la qualitat de la matèria primera, la fruita, els 

fruits secs, les verdures de l’hort, tots els productes que se 

mel, melmelades, conserves, sucs, vinagres–, els 

roductes d’alta qualitat produïts al mateix 

Diverses empreses obren les seves portes perquè el 

visitant pugui fer tastos i adquirir els seus productes. 

Per conèixer el Pla d’Urgell, cal tastar algunes especialitats de 

 –d’origen agrícola, 

quan els pagesos i jornalers cuinaven en una cassola el que 

cadascú podia aportar, normalment espinacs, caragols, 

, la coca de recapte, l’olla barrejada, 

els caragols a la llauna o a la brutesca, els 

que acostumen a fer-se 

durant les festes majors i la Setmana Santa-, o els panadons. I 

la fruita dolça reconeguda arreu del món, pomes, cireres, 

A tots els pobles, el visitant pot comprar 

embotits i productes forners d’elaboració pròpia.      
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PPPaaasssssseeejjjaaannnttt   pppeeerrr………   
………BBBaaarrrbbbeeennnsss   
   
Aquesta població va ser centre d’una important comanda de 

templers, i des del segle XIV fins al XIX dels hospitalers. El 

Castell templer de la Comanda de Barbens és actualment seu 

de l’ajuntament. Un element molt important que podem trobar 

a la Plaça Major és la Creu de Terme del Bullidor, del segle XVI, 

el Bullidor era un antic poble agregat a Barbens, encara es 

conserven restes del Castell i l’església. El nucli antic, comprès 

pel carrer Major, la plaça dels Cavallers de Malta, la plaça de 

l’Església i el carrer de Domènec Cardenal són elements 

d’interès històric, juntament amb l’església de Santa Maria 

d’estil gòtic del segle XV.  

 

Algunes de les festes més importants són : 

• La Festa Major de Santa Maria, el 15 d’agost 

• La Processó de Sant Roc, el 8 de novembre 

• La Fira de la Poma i els Templers, octubre 

 

 

………   BBBeeellllll---lllllloooccc   ddd’’’UUUrrrgggeeellllll   
 

Alguns dels elements més importants de la població són la Torre 

del telègraf, la Creu de Terme del s. XIII situada en una plaça 

juntament amb amb un dipòsit d’abastiment d’aigua. L’església 

de Sant Miquel Arcàngel d’estil colonial renaixentista, les 

pedres que es poden observar al portal són romàniques i 

corresponen a les de l’antiga església del s. XII, i aquesta havia 

sigut construïda sobre les restes d’una antiga muralla i una 

mesquita. Compta amb un paisatge natural singular anomenat 

La Pineda amb zona d’esbarjo. També s’ha de destacar alguns 

edificis d’interès del poble, com Cal Pubill, Cal Fam, Cal bosch 

i Cal Codina.  

 

Algunes de les festes més importants són : 

• Festa Major petita, primer cap de setmana de maig 

• Festa Major per Sant Miquel 

• Aplec de sardanes, mitjans d’agost 

• Festa d’Homenatge a la Gent Gran 
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.........   BBBeeellllllvvvííísss   iii   eeelllsss   AAArrrcccsss   
 
Aquesta població, situada a la vall baixa del riu Corb, té un 

aspecte ben urbanitzat. Compta amb l’església parroquial de 

nostra senyora de l’Assumpció, construïda a mitjans del s.XIX, 

d’estil neoclàssic. Trobem alguns paisatges singulars com el 

Tossal de les Sogues, on s’hi troba la Col·lecció d’Obres del 

Quixot, propietat del Patronat de la Mare de Déu de les Sogues, 

també hi ha una zona de picnic, restes del Castell de Sagàs i el 

Santuari de la Mare de Déu de les Sogues. També trobem com a 

paisatges singulars el camí dels Arcs, fet sobre la segla del Molí, 

el Pou de l’Or i l’arbreda de la Capella del Miracle. Al nucli 

antic trobem diversos elements d’interés com la Façana i porta 

amb l’anella de Cal Bufalà, la Casa de la Vila, Cal Borràs, i més 

a les afores el Pilar de l’Anunciació, al Miracle, i búnqers de la 

Guerra Civil espanyola a la banqueta del canal. Als Arcs, poble 

agregat, trobem l’Església de Sant Antoni Abat. 

Algunes de les festes més importants són : 

• Firals de Bellvís, Cal Bufalà, finals de juliol 

• Festa Major de la Mare de les Sogues, finals d’octubre 

• Concurs Nacional de Sardanes 

• Festa Major dels Arcs, principis d’octubre 

………   CCCaaasssttteeellllllnnnooouuu   dddeee   SSSeeeaaannnaaa   
 

Alguns dels elements més importants d’aquesta població són el 

Peu i el Capitell de Creu de Terme, l’Església Parroquial de 

Sant Joan Baptista, va ser construïda sobre les  restes d’una 

església romànica, té una gran petxina a l’altar major. S’hi 

conserven les restes de l’abat Carrera, últim abat de Poblet 

durant la desamortització. Al nucli antic trobem Cal Blasi, el 

Cafè Modern, l’any 1930 va ser construït com a seu social de la 

Joventut Republicana; l’ajuntament de 1888 d’estil eclèctic. 

Cal Peretó, Cal Mingo i la Llinda de Ca la Genoveva, al portal de 

pedra del segle XVI. 

 

Algunes de les festes més importants són : 

• Festa Major per Sant Blai, principis febrer 

• Festa Major petita per Sant Blasiet, mitjans setembre 

• Sant Antoni, 17 de gener 

• Sant Cristòfol, 10 de juliol 
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.........   FFFooonnndddaaarrreeellllllaaa   
 

El nom d’aquesta població deriva d’un hostal documentat al 

segle XI. Un dels paisatges singulars que hi podem trobar és el 

Parc de la Serra, que és compartit entre diverses poblacions. 

Trobem diversos elements d’interès com la façana romànica de 

l’església de Santa Maria, l’ermita de Sant Sebastià del s. XVIII, 

i les cases pairals del nucli antic: Cal Combelles, Cal Renyé, Cal 

Viudes, Cal Ros, Cal Pere Pou i Ca l’Espart. 

 

Algunes de les festes més importants són : 

 

• Festa de Sant Sebastià, 20 de gener 

• Festa Major de setembre amb cassoles 

• Carnestoltes amb la matança del porc 

• Bicicletada al juny 

 

 

 

 

 

 

………   GGGooolllmmmééésss   
 

A la població de Golmés s’hi troba l’església parroquial de Sant 

Salvador, bastida damunt d’una antiga fortificació àrab, és 

d’estil neoclàssic. També trobem un monument al 800 

Aniversari de la Carta de Població als jardins municipals, la 

Creu de Terme, el Mas Pons –a les afores-, i al nucli antic també 

trobem elements d’interès, com Cal Felip, Cal Postillo, Cal 

Metge, Cal Marquet, Cal Patet, Cal Calbís, Cal Manuelet i Cal 

Toldrà. A Golmés trobem un dels elements més coneguts a la 

comarca relacionats amb el Canal d’Urgell, l’anomenat Salt del 

Duran o els Fondets, i camí cap allà trobem el Pont del cap del 

terme. Com a zones d’esbarjo hi trobem la Pineda Salat i és 

interessant de visitar la Col·lecció d’eines del camp de Salvador 

Fabregat. 

Algunes de les festes més importants són : 

• Festa de la Mare de Déu de Montserrat amb festa de les 

cassoles, finals abril 

• Festa Major de Sant Salvador “votat”, 18 de març 

• Festa Major de Sant Salvador, 6 d’agost 

• Trobada de Puntaires, maig 

• Trobada motera, juny 
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………   IIIvvvaaarrrsss   ddd’’’UUUrrrgggeeellllll   iii   VVVaaallllllvvveeerrrddd   
 

La població d’Ivars comparteix amb el terme de Vila-sana 

l’estany que porta el seu nom i que és el principal recurs 

turístic de la comarca. A més d’això, a Ivars trobem una zona 

natural protegida al comunal de Montalé. Entre els elements 

més importants del poble trobem l’Ermita de la Mare de Déu de 

l’Horta. Santuari d’estil transició renaixement - barroc (s.XVIII), 

construït sobre una base romànica, la primera imatge de la 

Mare de Déu de l’Horta correspon a aquesta època, encara que 

l’actual data del 1940. L’església de Sant Andreu, la masia de 

Montalé, el Mas de la Cendrosa, el Graner del Senyoriu de 

Montalé, el Molí de l’estany, i al nucli antic trobem Cal Sant i 

Cal Segarreta. Com a escultures singulars més contemporànies 

trobem l’homenatge a Maria Mercè Marçal, i l’homenatge als 

sardanistes. A la població agregada de Vallverd d’Urgell hi 

destaca l’església de Sant Miquel Arcàngel. 

Algunes de les festes més importants són: 

• Festa Major Ivars (juny) i Vallverd (maig) 

• Festa Major per Sant Andreu, 30 de novembre 

• Aplec Mare  Déu de l’Horta, primer diumenge setembre 

• Carnestoltes amb matança del porc a Vallverd 

 

.........   LLLiiinnnyyyooolllaaa   
 

Aquesta població va ser molt important en el passat ja que va 

ser el centre de Mascançà en època àrab i més tard el centre de 

la baronia de Linyola. Reflecte d’aquesta rellevància trobem el 

Palau Renaixentista -seu de l’actual ajuntament-, l’església de 

Santa Maria, d’estil gòtic amb un campanar vuitavat amb 

quatre torres de vigilància que el fan únic a Catalunya, es troba 

al centre històric, amb una plaça porxada que dóna al Carrer 

Major. La Font Vella -a les afores-, la Creu de Terme de les 

Oliveres, al costat del Sitjar, el Molí d’Oli, l’Edifici de 

l’Escorxador –noucentista-, també trobem una antiga 

senyalització del Viacrucis i el monument a les víctimes de 

Linyola de la Guerra Civil. Hi ha vestigis de la Guerra Civil, un 

búnquer de 1938 i una fossa comuna. Com a zones d’esbarjo 

trobem el pantà i el bosquet, a les afores. Hi ha diverses 

col·leccions visitables. 

Algunes de les festes més importants són: 

• Mercat i Tres Tombs per Sant Antoni Abat 

• Festa Major, 22 de maig 

• Festa Major, 15 d’agost 

• Caminada a la llum de la lluna 
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.........   MMMiiirrraaalllcccaaammmppp   
 

Es troba situada dalt d’un turó, des d’on es té una bona 

panoràmica de part de la comarca. Com a elements 

interessants trobem la Xemeneia del Molí d’oli de Cal Jan, 

l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel –d’estil gòtic-, Lo 

Sindicat de César Martinell, la Capella del Convent de les 

Monges, la Rectoria i l’alzina del Quelàs. Com a zona d’esbarjo 

trobem el Parc de la Bassella.  

 

Algunes de les festes més importants són: 

 

• Festa Major d’hivern per Sant Sebastià, 20 de gener 

• Festa Major d’estiu per Sant Ramon, finals agost 

• Trobada Gegantera 

• Trobada de Puntaires 

 

 

 

 

 

 

 

.........   MMMooolllllleeerrruuussssssaaa   
 

La capital de la comarca conserva l’estructura de l’antiga vila 

closa amb la plaça Major al centre, on es troba la petita 

església de Sant Isidori. Entre els elements més destacats hi ha 

l’església de Sant Jaume -de maó i amb un campanar esvelt-, la 

Casa Canal –seu de la Comunitat General de Regants dels Canals 

d’Urgell i de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell-, Can Jaques -

d’estil modernista-, la Torre Culleré, la Casa Niubó –seu del 

Consell Comarcal-, l’ajuntament –d’un monumentalisme 

academicista-, Cal Duc –d’estil noucentista-, l’Edifici Cultural, 

la Societat Recreativa l’Amistat, el Teatre l’Amistat i seu del 

Museu de Vestits de Paper, la Creu de Terme d’estil gòtic, la 

Farinera, la Forestal d’Urgell –d’estil noucentista-, el Molí d’oli 

de Cal Calçoner, el Molí de Cal Farran, i tot el nucli històric. 

Com a zona d’esbarjo trobem el Parc de la Serra. 

Algunes de les festes més importants són: 

• Festa Major, 23 maig 

• Festes de Sant Isidori 

• Fira de Sant Josep, 18 març  

• Concurs Nacional de Vestits de Paper, 23 desembre 

• Expoclàssic, setembre 
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.........   EEElll   PPPaaalllaaauuu   ddd’’’AAAnnngggllleeesssooolllaaa   
 

Entre els elements més importants d’aquesta població, destaca 

l’Església Parroquial de Sant Joan Baptista –edifici reconstruït 

sobre la pedra del temple anterior-, l’ermita de Sant Roc, 

l’ermita de Santa Llúcia, l’edifici de la cooperativa del camp de 

César Martinell, l’ajuntament, els ponts de pedra sobre el 

canal, la Creu de Terme, la Llinda de Cal Felipet, el monument 

als caiguts de la Guerra Civil espanyola, i algunes cases pairals 

del nucli antic. Hi ha zones d’esbarjo al voltant de l’ermita de 

Sant Roc i per les banquetes del canal s’hi poden fer boniques 

passejades.  

 

Algunes de les festes més importants són:  

• Festa Major d’hivern de Sant Blai, 2 febrer 

• Festa Major d’estiu de Sant Joan Baptista, 29 agost 

• Diada en honor a Santa Llúcia 

• Diada dels Cassolaires 

 

 

 

 

 

.........   EEElll   PPPoooaaalll   
 

Aquesta població compta amb elements importants com Cal 

Castell un edifici noble del s. XVIII, de tres pisos i façana de 

pedra picada, des de l’exterior es poden veure unes curioses 

gàrgoles i l’escut dels marquesos del Poal, senyors de Desvalls, 

que van ser els impulsors de la seva construcció i on van viure  

ells i els descendents. També són edificis interessants Cal 

Graells, Cal Puig i Cal Francès, l’esglèsia parroquial dedicada al 

degollament de Sant Joan, la Creu de Terme, la Creu del 

Molinet i el Tossal del Molinet, un poblat ibèric que es troba a 

la partida de Sarsènit. 

 

Algunes de les festes més importants són: 

• Festa Major de Sant Joan Baptista, finals d’agost 

• Festa Major del Roser, mitjans de maig 

• Diada dels fills del poble (maig, cada 4 anys) 

• Festa de la Gent Gran (cada 4 anys) 

• Sardinada popular i havaneres (11 setembre) 
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.........   SSSiiidddaaammmooonnn   
 

La població de Sidamon compta amb l’església parroquial de 

Sant Bartomeu –edificada sobre un antic castell-, també són 

interessants les escoles municipals, Cal Cabalé, Cal Miqueló, Ca 

la Belleta i Ca Napoleón. Hi ha dos jaciments arqueològics, La 

Carrerada, i el més important, el Tossal de les Tenalles, on es 

van fer troballes d’època ibèrica i romana. Com a zones 

d’esbarjo trobem La Serra, La Pineda i la Segla Gran. Hi ha 

vestigis de la Guerra Civil al capdamunt de La Serra, un punt de 

guaita. 

 

Algunes de les festes més importants són: 

• Festa Major per Sant Blai, febrer 

• Festa Major per Sant Bartomeu, 24 agost 

• Calçotada, febrer 

• Bicicletada i matança del porc, maig 

• Festa Germandat, maig 

• Festa gastronòmica, novembre 

• Petit aplec del caragol 

 

 

.........   TTTooorrrrrreeegggrrrooossssssaaa   
 

Aquest poble conserva el traçat de l’antiga vila closa i restes de 

l’antic castell senyorial i de les fortificacions. Entre els 

elements d’interès trobem l’església parroquial de Santa Maria, 

d’estil renaixentista, la capella votiva de Sant Roc, la Fonteta 

del Pradell –a les afores-, i tot el nucli antic amb Cal Farré, Cal 

Jaumet, Cal Salvia i el Portal Medieval. La Cooperativa les 

Planes d’estil modernista de César Martinell, i trobem un 

jaciment arqueològic a Margalef, amb ceràmica prehistòrica i 

medieval. A Margalef també hi ha un campanar d’espadanya, 

sortint cap a Lleida trobaríem la Fonteta del Paradell i cap a 

Bell-lloc el Pou Bo. Hi ha zones d’esbarjo a La Serra i zona de 

picnic i barbacoes a la zona esportiva. 

 

Algunes de les festes més importants són: 

• Festa Major d’estiu, 15 agost 

• Festa de Sant Vicenç, 22 de gener 

• Festa del Pou Bo, juliol 

• Aplec de Sardanes, juliol 

• Trobada de puntaires, març 

• Trobada de Gegants, juny 
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.........   VVViiilllaaannnooovvvaaa   dddeee   BBBeeellllllpppuuuiiiggg   
 

Aquesta població compta amb alguns elements interessants com 

l’Església de Sant Pere Apòstol –d’estil gòtic, que conserva el 

Retaule gòtic de la Mare de Déu del Lliri del s.XV-, la Plaça de 

la Creu, la Creu de Terme, la Casella de la turbina, Ca 

l’Apotecari –actual seu de l’ajuntament-, i al nucli antic trobem 

La Fassina, Cal Tudela, Cal Palau i la Façana de l’antic 

ajuntament. Com a elements més contemporanis hi ha el 

monument a la sardana, la Font de l’Anjua i el monument a Pau 

Casals. Hi ha a més, alguns paisatges importants, ja que a 

Vilanova de Bellpuig és on comença la tercera sèquia principal 

del Canal d’Urgell, i hi ha algunes zones ZEPA de secà 

d’observació d’aus, al marge esquerra del començament de la 

sèquia. 

 

Algunes de les festes més importants són: 

• Festa Major petita de Sant Pere, 29 juny 

• Festa Major, setembre 

• Aplec de la Sardana 

• Concert de l’estelada a l’abril 

• Bicicletada, abril 

.........   VVViiilllaaa---sssaaannnaaa   
 

El terme de Vila-sana comparteix amb Ivars d’Urgell l’estany 

que porta el seu nom i que és el principal recurs turístic de la 

comarca. Alguns dels elements més importants de la població 

són la Casa Utxafava, la Casa Vella –amb la capella dedicada a 

la Mare de Déu de la Cabeza, que Teresa de Cardona, duquessa 

de Sessa, va dur des d’Andújar (Jaén). L’església de Sant 

Miquel, la Novella Alta, la Novella Baixa, el Benefici de Sant 

Antoni a la torre del fraret, la Torre del Celestino, la Masia 

Felip, Masia Montserrat o colònia agrícola de Montserrat, Cal 

Senyor i Cal Xammar. Hi ha un monument a les barques de 

l’estany contemporani.  

 

Algunes de les festes més importants són: 

• Festa de la Mare de Déu de la Cabeza, finals abril 

• Festa Major de Sant Miquel 

• Festa de les cassoles, mitjans maig 

• Bicicletada, 11 setembre 

 

 

 

 



 

MMMuuussseeeuuusss   iii   eeessspppaaaiiisss   vvviiisss
 
ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL  

c/ Jaume I, 1 
25230 MOLLERUSSA  
Tel. 973 603997 
Visites guiades. Cal concertar hora. 
www.canalsurgell.org 
espaicultural@canalsurgell.org 
 

Què millor per començar la visita a la comarca que conei

seva història?  L‘ECCU és un centre d’interpretació on

la transformació del nostre territori des de la construcció dels 

canals d’Urgell fa més de 150 anys. Vine i endinsa’t en el somni 

de l’aigua!  

 

 

sssiiitttaaabbbllleeesss   
 

Què millor per començar la visita a la comarca que coneixent la 

seva història?  L‘ECCU és un centre d’interpretació on s’explica 

territori des de la construcció dels 

Vine i endinsa’t en el somni 

   

   
ESTANY D’IVARS I VILA-SANA 

Carretera de Mollerussa a Vila-sana i Ivars d’Urgell. 
Entrada lliure 
Per visites guiades cal demanar hora.
www.estanyivarsvilasana.cat 
info@estanyivarsvilasana.cat 
Tel. 973 711 313 
 
Aquest estany és el principal atractiu turístic de la comarca, es 

tracta d’una zona natural 

recuperada. L’any 1951 va 

ser dessecat, tenia 130 ha i 

era un punt social i 

econòmic molt important de 

la comarca. L’any 2004 es 

van començar les obres de 

recuperació de l’estany i des 

de finals de 2008 torna a estar 

totalment recuperat.  

Descobreix la rica 

biodiversitat de flora i fauna 

del nou estany i la seva 

història fent alguna activitat per aquest magnífic indret.

16 

sana i Ivars d’Urgell.  

ora. 

Aquest estany és el principal atractiu turístic de la comarca, es 

història fent alguna activitat per aquest magnífic indret. 



 

MUSEU VESTITS DE PAPER  

c/ Ferrer i Busquets, 90-92 
25230 MOLLERUSSA  
Tel. 973 606210 
Visites guiades. Cal demanar hora  
www.museuvestitspaper.cat 
info@museuvestitspaper.cat 
 
A Mollerussa se celebra cada any el Concurs Nacional de Vestits 

de Paper, el dia de Santa Llúcia, patrona d

de l’any 1964. En aquest museu s’hi exposen molts dels vestits 

premiats. 

   
   
   

A Mollerussa se celebra cada any el Concurs Nacional de Vestits 

de Paper, el dia de Santa Llúcia, patrona de les modistes, des 

de l’any 1964. En aquest museu s’hi exposen molts dels vestits 

 

COL·LECCIÓ EINES DEL CAMP  

c/ Carretera, 4 
25241GOLMÉS 
Persona de contacte Salvador Fabregat 
Cal demanar hora  
Tel. 973 60 15 60 
 
TALLER DE PINTURA I EXPOSICIÓ 

Plaça Planell, 2 baixos  
25240LINYOLA  
Persona de contacte Sr. Robert Pérez
Cal demanar hora  
Tel. 610 41 92 22 
www.robertperezpalou.com  
 
MUSEU PEDRÓS 

c/ Salmeron, 11 
25240 LINYOLA 
Persona de contacte Sr. Pere R. Pedrós
Cal demanar hora  
Tel. 973 57 50 84/ 973 24 12 68    
 
COL·LECCIÓ D’OBRES DEL QUIXOT 

Santuari de la Mare de Déu de les Sogues
Carretera de Bellvís als Arcs 
Cal demanar hora  
Tel. 973 56 50 00 
25142 BELLVÍS 
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Persona de contacte Salvador Fabregat  

 

Persona de contacte Sr. Robert Pérez 

ere R. Pedrós 

 

COL·LECCIÓ D’OBRES DEL QUIXOT  

Santuari de la Mare de Déu de les Sogues 
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Productors locals amb instal·laProductors locals amb instal·laProductors locals amb instal·laProductors locals amb instal·lacions visitablescions visitablescions visitablescions visitables    
 
PRODUCTES NATURALS I ECOLÒGICS CAPELL  

Mel, melmelades, codonyat, i conserves ecològiques 
C/ Domènec Cardenal, 2  
25142 BELLVÍS 
Visita instal·lacions i venda de productes  
Cal demanar hora preferentment per correu electrònic  
Persones de contacte:  Benjamí i Albert Capell  
Tel.973565151 / 619479111 
www.capell.es 
capell@capell.es 
 
HORT CALVÍS  S.L. 

Producció de fruites, poma, pera, nectarina i préssec.  
Carretera vella s/n  
25241 GOLMÉS  
Visita camps fruiters i instal·lacions 
Cal demanar hora 
Persona de contacte: Jordi Calvís 
Tel. 973 601556 
www.hortcalvis.com 
info@hortcalvís.com  
 
CAMAMILLA DE LINYOLA 

Licor de camamilla  
Persona de contacte: Àngel Garcia 
Tel. 649.84.69.75 
camamilladelinyola@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
BADIA VINAGRES  

Fabricació de vinagres i agredolços singulars 
C/ Palau, 9 
25230 MOLLERUSSA  
Visita instal·lacions i tats de vinagres 
Cal demanar hora 
Persona de contacte: Judith Badia 
Tel. 973 711770 
www.badiavinagres.com  
badia@badiavinagres.com 
 
FORMATGES CAMPS – FORCAM  

Elaboració de formatges artesans de cabra, mató.   
c/ Balmes, 6  
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA 
Visita instal·lacions i venda de productes  
Cal demanar hora 
Persona de contacte: Robert Camps   
Tel. 606453017 
forcam@terra.es 
formatgescamps@gmail.com 
 
NOUS DE PALAU  

Producció de nous   
Venda de productes  
Av. Pau Casals, 39 
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA  
www.nousdepalau.com 
depalau@nousdepalau.com 
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NOUS PANADÉS AGRÍCOLA 

Producció de nous   
Av. Catalunya, 16  
25143 EL POAL 
Visita instal·lacions i venda de productes  
Cal demanar hora  
Persona de contacte: Jordi Panadés  
Tel. 679165338  
 
FORN DE PA RONYÓ 

Elaboració i venda de pa artesà cuit amb forn de llenya.  
Especialitats i varietat de cereals, ecològics, coques. 
c/ Roser, 52 
25141 TORREGROSSA 
Tel 973 170454 
Obert als matins de dimarts a dissabte, i divendres tarda.  
www.paronyo.com 
margajesus@hotmail.com 
 
APICOLA JUNEDENCA MEL OR DOLÇ 

Mel, vinagres de mel  i pol·len  
c/ Darreres carrer Bell-lloc, s/n  
25141 TORREGROSSA 
Visita instal·lacions i venda de productes  
Cal demanar hora  
www.apijuneda.com   
apijuneda@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

CAL VALLS  

Producció de sucs, conserves i aliments artesans procedents  
d’agricultura ecològica  
Camí la Plana, s/n 
25264 VILANOVA DE BELLPUIG 
Visita instal·lacions i venda de productes  
Persona de contacte: Maria Valls   
Tel. 973 324125 
www.calvalls.com 
calvalls@calvalls.com 
 
FRUITES BENET S.L. Lots i caixes de fruita  

C/ Ramon i Cajal s/n  
25262  BARBENS 
Persona de contacte: Jaume Benet  
Tel. 676489767 
www.fruitesbenetlotsdefruita.com 
contacte@fruitesbenetlotsdefruita.com 
 
LO+BO DE LLEIDA 

Elaboració pròpia de coques i productes artesanals  
típics de les comarques de Lleida.  
Polígon Pla d’Urgell, nau 35 
25230 MOLLERUSSA 
Venda a mercats de proximitat i fires catalanes  
Persona de contacte: Albert Portè 
Tel. 973 710917 / 690 827 890 
www.lomesbodelleida.com 
lomesbodelleida@lomesbodelleida.com 
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SAT EL MARGE 

Elaboració de melmelades i almívars 
Camí de la Font, km, 1 
25242 MIRALCAMP 
Venda de productes 
Persona de contacte: Rosa Torres  
Tel. 973710033 
www.elmarge.cat 
elmarge@elmarge.cat 
 

AAAccctttiiivvviiitttaaatttsss   
 

A l’estany d’Ivars i Vila-sana a part de visites guiades gratuïtes, 

s’organitzen diverses activitats perquè la gent de totes les 

edats hi participi, com per exemple: caminades populars, 

passejades en bicicleta, barca o cavall; mostres i tallers lligats 

a la flora i la fauna de l’estany, curses, gimcanes, estades per a 

joves, concursos de fotografia... A les casetes informatives 

també hi ha la possibilitat de llogar bicicletes, binocles i 

barques (sense motor) i comprar samarretes i algunes begudes. 

A més a més, la pesca està permesa en algunes zones. 

 

No t’oblidis de viure i sentir la nostra comarca. No hi ha millor 

manera per fer-ho que realitzant activitats esportives com les 

que a continuació et proposem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSEJADES EN CARRUATGES DE CAVALLS  

Manuel Gómez i Marañón  
Carretera de Bellpuig s/n.  
25260 IVARS D’URGELL  
973 580235 / 679159604 
gosolma1@hotmail.com 
 
CENTRE EQÜESTRE LLIRI BLAU  

Camí dels Arcs, s/n 
25240 LINYOLA  
Persona de contacte: Antonio Vallés Tel. 610402795 
www.centreequestrelliriblau.com 
centreequestrelliriblau@yahoo.es 
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CLUB AERI MOLLERUSSA – ESCOLA DE VOL 

Anima’t a fer un bateig de vol! Podràs gaudir d’una magnífica 
vista panoràmica de la nostra plana. 
Parc de la Serra 
Apartat de correus, 96  
25230 MOLLERUSSA  
Persona de contacte: Jimy Capell tel. 606453001 
www.clubarei.net/escola.htm  
escola@clubaeri.net 
 
CIRCUIT DE SLOT (ESCALÈXTRIC) PERMANENT 

Nau municipal al polígon industrial 
25222 SIDAMON  
Visites: dissabtes tarda i concertades.  
Es pot visitar i s’hi pot jugar. S’hi celebren campionats. 
Tel. 620.815.987. 
 
ZONA KARTING 

Lloguer de karts, pista i gran circuit. 
Ctra. N-240 km 77, 9  
25141 TORREGROSSA 
De novembre a març obert de dijous a diumenge 
La resta de l’any també es obert els dimecres   
Cal fer reserva   
973 150 079  
www.zonakarting.com 
 
CIRCUITO DE  BICICLETES BMX  

Camí del Palau/Zona esportiva  
25245 VILA-SANA  
Persona contacte Sra. Emilia Molina  
629 207 390  
 

I després de tant esport... sempre va bé una mica de relax! 
 
RENEIX SPA URBÀ 

Av. Canal, 11 A 
25230 MOLLERUSSA 
Tel. 973 603333 
Cal demanar hora  
www.reneix.cat 
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RRRuuuttteeesss   
   

 
 
 
 

 
 
Un total de 14 rutes comarcals amb més de 100 km de camins 

senyalitzats ens conviden a recórrer la comarca a peu, en 

bicicleta o en cotxe, per descobrir la riquesa cultural i les 

tradicions dels 16 pobles que configuren la nostra comarca. 

Per una informació més detallada consulteu el llibre de rutes a 

www.plaurgell.cat/patronat-de-turisme o demaneu-lo a alguna 

de les Oficines de turisme de la comarca. 
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AAAlllllloootttjjjaaammmeeennnttt    
HotelsHotelsHotelsHotels      
 

HOTEL CAL ROTÉS  3* 

C. d’Isabel II, 19 
25240  Linyola  
Tel.: 93 3637660 - 973 575276    
Fax: 93 3637666 
reserves@calrotes.cat 
www.calrotes.cat 
Places: 12  
Habitacions: 6  
 
HOTEL- APARTAMENTS JARDI   

Pl. de l’Estació, 2  
25230  Mollerussa 
Tel.: 973600191   
Fax: 973600376  
info@hoteljardi.com 
http://www.hoteljardi.com 
HOTEL: 84 
APARTAMENTS: 44 
 
HOTEL LA ROSALEDA 1*     (1  estrella)   
 
C. del President Macià, 9   
25244  Fondarella   
Tel.: 973710815 
verosa@megacceso.com 
Places: 23  
Habitacions: 13 

 
 
 
 

 

HOTEL CAL MODEST  1* 

Av. Catalunya, 6 
25260  Ivars d'Urgell  
Tel.: 973 580009     
Fax: 973 580009 
info@grupcalmodest.com 
www.grupcalmodest.com 
Places: 22 
 
 

PensionsPensionsPensionsPensions    
 
SANT ANTONI  2* 
  (2 estrelles) 
C. de Sant Antoni, 7  
25243  El  Palau d’Anglesola   
Tel.: 973602158  
Fax: 973602158 
www.pensiosantantoni.com 
info@pensiosantantoni.com 
Places: 14 
Habitacions:10  
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EL BRESSOL 2* 
 
Av. del Dr. Garcia Teixidor, 45  
25242   Miralcamp  
Tel.: 973 603 316  
Fax: 973 712 850 
Places: 10 
 
CAN JAUME 2*  
 
C. de Sant Ramon, 27/Av. de la Pau, 30   
25230  Mollerussa  
Correu: hostal.can.jaume@gmail.com  
Tel.: 973 601 880 
Fax: 973 601 880 
Places: 23 
 

Habitatge d’ús turísticHabitatge d’ús turísticHabitatge d’ús turísticHabitatge d’ús turístic    
    
CAL MAGÍ   (casa) 
 
C. de Joan Maragall, s/n 
25264  Vilanova de Bellpuig  
Tel.: 608 556032     
info@calmagidevilanova.cat 
www.calmagidevilanova.cat  
Places: 15 
 
 
 
 
 
 
 

CAL PRINCESA   (masia) 
 
Carretera de Bellvís al Poal 
25142  Bellvís 
Tel.: 973 40 20 45 
www.calaprincesa.com  
info@calaprincesa.com 
Places:10 
 
CAL FRANCÉS  (masia) 
 
25241  Golmés  
Tel.: 973 40 02 65 
www.casaruralfrances.com 
info@casaruralfrances.com 
Places: 12   
Es pot arribar fins a les 18 places amb llits supletoris  
Habitacions: 6  
 

Cases ruralsCases ruralsCases ruralsCases rurals    
 
MASIA BEPO   (masoveria)  
 
Av. de Catalunya, 72  
25143  El Poal  
Tel:696 982424 – 973565008  
www.masiabepo.turismerural.com 
Places:15   
Habitacions: 7  
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MASIA LOLA   (masoveria)  
 
Av. de Catalunya, 72, bis  
25143 El Poal  
Tel.: 696 982424 -973565008   
www.masialola.turismerural.com 
Places: 10  
Habitacions: 5  
 
CAL SINTO  (masoveria)  
Camí de la Serreta, s/n   
25262  Barbens       
Tel.: 973570714 - 652604970 
www.calsinto.com 
ortizgras@hotmail.com 
Places: 8 
Habitacions: 4  
Aparcament  
 
CAL PURO  (casa de poble independent) 
 
Pl. Església, 5  
25265  Castellnou de Seana  
Tel.:637 812030 - 649 976797 - 973 320797    
Fax: 973 320582 
info@calpuro.com 
www.calpuro.com 
Places: 12 
Habitacions: 6  
 
 
 
 
 
 

CASA OLIVÉ   (casa de poble independent) 
 
C. de l’Abat Carrera, 3  
25265  Castellnou de Seana  
Tel:649 277099 - 973 321373    
Fax: 973 501122 
info@oliverural.com 
www.oliverural.com 
Places: 9 
Habitacions: 4   
 
CAN SALVADÓ  (masia)  
 
Camí de Barbens, s/n 
Apt. Correus 7  
25260  Ivars d'Urgell  
Tel.: 676 978787 - 676 978788    
Fax: 973 501477 
can.salvado@hotmail.com 
www.agroturisme.org/html/salvado.htm 
Places: 7 
Habitacions: 3 
 
CAN SALVADÓ 2   (masoveria)  
 
Camí de Barbens, s/n  
Apt. Correus 7  
25260  Ivars d'Urgell  
Tel.: 676 978787 - 676 978788    
Fax: 973 501477 
can.salvado@hotmail.com 
www.agroturisme.org/html/salvado.htm 
Places: 8 
Habitacions: 5 
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ERA DE CAL FALILLO   (masoveria)  
 
C. de l’Eral, s/n  
25264 Vilanova de Bellpuig  
Tel:605 442469     
info@eradecalfalillo.com 
www.eradecalfalillo.com 
Places: 15 
Habitacions: 7  
 
CASA UTXAFAVA   (casa de poble independent)  
 
C. Major, 6A  
25245 Vila-sana  
Tel.: 650 522766 - 973 712479     
 irene@casautxafava.com 
www.casautxafava.com 
Places: 15 
Habitacions: 7  
 
CA L'ANDORRÀ   (casa de poble independent)  
 
Lleida, 7  
25245 Vila-sana  
Tel.: 635 625587 - 653 771995     
info@calandorra.com 
www.calandorra.com 
Places:9 
Habitacions: 4 
 
 
 
 
 
 

CAL PAU 1   (casa de poble independent) 
 
C. de La Palma, 3  
25245 Vila-sana  
Tel.: 620 071731 - 973 601853     
calpau@calpau.com 
www.calpau.com 
Places:7  
Habitacions: 3  
 
CAL PAU 2   (casa de poble independent) 
 
C. de La Palma, 3 
25245  Vila-Sana 
Tel.: 620071731 
calpau@calpau.com 
http://www.calpau.com   
Places: 7 
Habitacions: 3  
 
MASIA CAL BOLA  
 
Carretera d’Almassó, s/n,  
25261 Vallverd d’Urgell   
Tel.: 692 695 069 -973580378   
calbola@lleida.org 
Places: 12 
Habitacions: 5  
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Albergs Albergs Albergs Albergs     
 
ALBERG L’ARPELLA 
 
Carretera de Barbens s/n  
25260 Ivars d’Urgell 
Tel. 973 101501 
www.vsfun.cat 
alberg@vsfun.cat  
Activitats de natura, esportives, i culturals, per a grups i 
escoles. 
 
 

RRReeessstttaaauuurrraaaccciiióóó   
 
POBLE BAR-RESTAURANT ADREÇA 

Bell-lloc d'Urgell Casa Pont Ctra. N-II, km 478 

Bell-lloc d'Urgell 
Restaurant 

Vinyes del Mig 
C/ Sant Jordi, 67 

Bell-lloc d'Urgell Cal Bòria C/ Orient, 27 

Bell-lloc d'Urgell El Parador Ctra. N-II, km. 475 

Bellvís L'Antic Bar Pl. Catalunya, 6 

Bellvís Com a Casa C/ Fèlix Casaus, 17 

Bellvís Rulla C/ Sant Amorós, 1 

Castellnou de Seana Cafè Modern (esmorzars) C/ Sant Blai, 23 

Fondarella Rosaleda Av. President Macià, 9 

Fondarella Casa Nostra C/ .Robina, 2 

Fondarella Casa Nostra II Polígon Industrial Les Basses 

Fondarella Can Josep's Av. President Macià, 17 

Golmés Miramare Ctra. N-II, km 489 

Golmés El Coscollar Ctra. N-II, km 490 

Golmés Big-Ben Ctra. N-II, km 489 

Golmés Resquitx Ctra. N-II, km 489 

Golmés Mes- Gold Ctra. N-II, km 489 

Golmés 
La Rambla / 

Keebap House 
Rbla. Països Catalans, s/n 

Ivars d'Urgell Cal Xelin C/ La Font, s/n 

Ivars d'Urgell L'Astèrix Pl. Bisbe Coll, 16 

Ivars d'Urgell Cal Modest Av. Catalunya, 6 

Linyola Nova Amoca C/ Salmeron, 10 

Linyola L'Ateneu Pl. Planell, 16 

Linyola Amoca C/ Llibertat, 30 

Linyola Snack Bar JJ C/ Prat de la Riba,111 

Miralcamp El Bressol de Miralcamp Av. Garcia Teixidor, 45 

Mollerussa Wok buffet lliure C/ Joan Maragall, 1 

Mollerussa La Tagliatella Av. Generalitat, 22 

Mollerussa Mandarín C/ Ferrer i Busquets, 85 

Mollerussa Xino Susana C/ Sant Jordi, 8 

Mollerussa El Gat Negre C/ Navarra, 8 

Mollerussa L'Antic Cafè C/ Muralla, 6 
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Mollerussa Bar del Canal Ctra. Miralcamp, 3 

Mollerussa Nico de Barri C/ Ferrer i Busquets, 118 

Mollerussa Braseria La Noguesa C/ Mestre Capell, 13 

Mollerussa La Bóta de l'Avi Av. Jaume I, 9 

Mollerussa Breiko Ctra. Miralcamp, 2 

Mollerussa Robert C/ Ferrer i Busquets, 85 

Mollerussa Cal Jaume C/ Sant Ramon, 27 

Mollerussa Casa Paqui Av. Canal, 7 

Mollerussa Chino Gran City Av. Pau, 2 

Mollerussa Tennis Mollerussa- Tunnel Av. Balaguer, s/n 

Mollerussa Com a casa C/ Arbeca, 7 

Mollerussa Diamar C/ Ferrer i Busquets, 144 

Mollerussa El Dorado C/ Llorenç Vilaró, 2 

Mollerussa La Granja C/ Urgell, 6 

Mollerussa Kidult Pg. Compositor Beethoven, 3 

Mollerussa Can Moragues C/ Ferrer i Busquets, 23 

Mollerussa Racó del Tast Av. Prat de la Riba, 4-6 

Mollerussa El Park C/ Ferrer i Busquets, 117 

Mollerussa El Roser Av. Garrigues, 2 

Mollerussa Can Salvi C/ Navarra, 6 

Mollerussa El Oasis Av. Generalitat, 14 

Mollerussa Transilvania C/ Onze de Setembre, 19 

Mollerussa Viena C/ Domènec Cardenal, 44 

Mollerussa Camp de futbol Pl. Esport (camp futbol) 

Mollerussa El Jardí Pl. Estació, 3 

Mollerussa Boulevard Av. Generalitat, 5 

Palau d'Anglesola Bar Restaurant Remy C/ Roser, 4 

Palau d'Anglesola el Pyràmid C/ Francesc Boldú, 7 

Poal, el El Portell de les dotze Camí de l'Estació 

Sidamon Can Cau Ctra. N-II, km 9 

Sidamon Els 4 Llops Ctra. N-II, km 480 

Sidamon Sidamon Autovia A-2, km 480 

Torregrossa La Mercè - El Palau de Margalef Ctra. Tarragona, km 79 

Torregrossa L’ Ampurdanès C/ Sant Roc, 35 

Torregrossa La Bassa C/ Doctor Fleming, s/n 

Torregrossa Sant Miquel Ctra. N-240, km 77,80 

Vilanova de Bellpuig L'Estoneta C/ Major, 87 

Vila-sana Petit Xiroi C/ Vilot, 2 

Vila-sana Masia Villa Orce Autovia A-2, km 489,5 

Vila-sana Los Peñarros 
Pl. Clot de Conill, 2 A Polígon industrial 
(costat A-2) 

Vila-sana Àrea de Vila-sana Autovia A-2, km 486.45 

 
 
  
 
 
 
 


