Allotjaments i restaurants
Can Cuadros

Hostal Palouet de Segarra

Cal Comorera

Les Pletes

Major, 3
25211 Palouet
973 29 41 06
www.cancuadros.com
Pl. Sant Jaume, 5
25211 Palouet
973 55 40 50
www.calcomorera.com

Pl. Sant Jaume, 4
25211 Palouet
973 05 50 01
www.hostalpalouetdesegarra.com
Les Pletes, s/n
25211 Massoteres
973 55 01 48
www.lespletes.com

Restaurant Can Xuriguera
Pl. Sant Jaume, 4
25211 Palouet
973 29 41 06
info@cancuadros.com
www. cancuadros.com

Palouet va néixer en terreny pla, igual que Massoteres, amb un conjunt
de cases que formaven un nucli clos. Passejar pel seu nucli antic és
endinsar-se a una altra època de llum i colors gràcies a l’ornamentació
dels carrers i els exteriors de les cases.
Malgrat ser terra de secà, Palouet és ric en aigua subterrània
de la riera de Palou per tot el terme es troben basses d’aigua
i fonts que treuen l’aigua del subsòl. Davant mateix del poble
el cementiri s’hi troba el Pantà de la bassa, molt important per
aquàtica i aèria que hi habita.

i, a part
de pluja
i passat
la fauna

A Palouet hi trobem tres allotjaments rurals, Can Cuadros, Cal Comorera
i l’Hostal Palouet de Segarra, a més del Restaurant Cal Xuriguera,
que et donen l’oportunitat d’aproximar-te a l’hospitalitat de la Vall i a la
gastronomia local.

Al municipi hi vivim 209 habitants distribuïts en tres nuclis de població:
Massoteres, Talteüll i Palouet. El municipi de Massoteres, conjuntament
amb Sanaüja i Biosca, compten amb l’únic espai protegit de la Comarca
de la Segarra, l’EIN Llobregós, amb una extensió de 1.190ha, que
comprèn una de les zones guixenques característiques de la Depressió
Catalana i una de les més ben conservades, esdevenint un lloc interessant
pels amants i estudiosos de la natura.

Pich and Putt
Ctra. Guissona a Solsona, Km. 3
Massoteres (Lleida)
www.cag.es/fundaciobonarea

Visites guiades a l’Església de Sant
Pere de Talteüll i al patrimoni del
Oficina municipal de Turisme de municipi
Guissona.
Castell de les Sitges
Espai Fassina
973 55 24 16
Pl. Vell Pla 7, baixos
www.castelldelessitges.com
25210 Guissona
973 55 14 14
Rutes a cavall per la Segarra
turisme@guissona.cat
Castell de les Sitges
http://www.guissona.net/turisme
973 55 24 16
De dill. a div. de 9.00h a14.00h
www.castelldelessitges.com
Dissabtes de 10.00h a 14.00h
Diumenges tancat

Link d’interès: www.turismellobregos.cat

Oficina de Turisme Consell
Comarcal Segarra
C. Major, 115
25200 Cervera
973 53 13 03
turisme@ccsegarra.com
http://www.ccsegarra.com/turisme

Talteüll
El poble de Talteüll d’origen medieval, està documentat al segle XI dins el
comtat d’Urgell, correspon a la tipologia típica dels pobles de la Segarra
que ha crescut al voltant del castell, una torre de defensa col·locada
a la part més alta del turó, i de la seva Església de Sant Pere, una
magnífica obra del romànic català per la seva tipologia única de dues
naus i dos absis. Al nucli antic també s’hi pot visitar l’antic forn de pa
comunal i l’antic forn de la rectoria, restaurats i que actualment tenen
un ús turístic.
Els amants del romànic poden concertar una visita guiada a l’església de
Sant Pere de Talteüll i conèixer també el patrimoni de tot el municipi.
Al terme de Talteüll s’hi localitzen les instal·lacions de pich and putt, de
la Fundació Bon Àrea, un complex esportiu obert al públic, integrat pel
camp de 18 forats, escola i classes particulars

Amb el suport de:

Ajuntament de Massoteres

El municipi
El municipi de Massoteres es troba situat a la Vall del Llobregós (La
Segarra) i a pocs quilòmetres de Guissona. Hi trobaràs la tranquil·litat
del medi rural i l’oferta turística indispensable per passar uns dies gaudint
amb els teus, del nostre paisatge, patrimoni i natura.

Punts d’informació
Ajuntament de Massoteres
C. Font 1
25211 Massoteres
973 55 14 26
ajuntament@massoteres.cat
http://massoteres.ddl.net

Turisme a
Massoteres

Palouet

Autors fotografies: Jaume Moya, Jordi Contijoch i Mercè Selles

L’arquitectura popular és ben notòria en el conjunt de vint-i-set cabanes
de volta i les parets de marge que trobem disperses per tot el municipi,
són una mostra d’arquitectura pensada per millorar el treball del pagès i
aprofitar els recursos de la natura, amb construccions que no alteren la
visió del paisatge, sinó que s’integren en ell. L’aigua també ha estat un
recurs ben preuat al territori i així en fan constància les diferents fonts,
pous i els safarejos

Massoteres
El nucli antic de Massoteres és format per un carrer quasi circular amb
carrerons curts i coberts en alguns punts o sense sortida. Cal destacar,
Can Soler, renaixentista, amb portal adovellat, una llotgeta a la
cantonada i escuts heràldics i Cal Pintor, amb emblemes nobiliaris. La
visita a l’església de Sant Salvador, l’antiga església de Sant Simeó
i una passejada fins a la Font i Bassa de la Puig, complementen la
visita del casc antic de Massoteres. També us recomanem la visita a
la Necròpolis del Serrat del Moro amb 48 enterraments que foren
excavats a la roca. Al terme de Massoteres s’hi localitza l’Allotjament
Rural Les Pletes, casa de pagès restaurada per oferir el confort i la
tranquil·litat del municipi

Forn de pa

Turisme actiu

Castell de Talteüll
Església St. Pere
Necròpoli
de Farell

Font del Farell

Les Pletes

CAMINADES A PEU

Forn de pa

Ruta del senglar. Caminada circular de 4,5km amb inici i fi al nucli de
Palouet ideal per fer en família.

Camp Real

Ruta del Molí de la Cava. Itinerari circular senyalitzat de 8,6km, que
s’aventura per l’EIN Llobregós.
Can Cuadros

GR del Llobregós. Sender circular de Gran Recorregut de 65Km,
transcorre pels municipis de Torà, Pinós, Biosca i Massoteres.

Forn de pa

Font de la Puig

RUTES EN BTT
Ruta de les cabanes de Volta. Itinerari circular de 21km, recorre els tres
pobles del municipi i ressegueix gran part de les cabanes de volta.
Ruta Curta Palouet- Talteüll. Itinerari circular de 12km, variant de la
Ruta de les cabanes de volta, adaptada per famílies.
Ajuntament
Església de St. Salvador

Cal Xuriguera

Cal Comorera

RUTES A CAVALL PER LA SEGARRA
Ruta dels Castells de la Segarra a Cavall. Itinerari circular de 140km,
que es realitza en cinc dies. La jornada 3 travessa el nord de la Segarra
d’oest a est en direcció a la Vall del Llobregós fins arribar a Palouet, fent
nit a l’allotjament rural Can Cuadros.
*Descarrega’t les rutes amb gps a http://massoteres.ddl.net

PICH AND PUTT
Església St. Jaume

Complex esportiu de la Fundació Bon Àrea, integrat pel camp de 18
forats, escola i classes particulars de golf, camp de pràctiques, pistes de
pàdel i restaurant self-service.

VISITES GUIADES
Servei de visita guiada a l’església de Sant Pere de Talteüll i pel
patrimoni de tot el municipi.

St. Simeó

TURISME ORNITOLÒGIC A LA
BASSA DE PALOUET
Forma part de l’espai Xarxa Natura 2000 “Valls del Sió Llobregós”. En
els períodes migratoris és utilitzada per una gran varietat d’aus com a
zona d’alimentació, descans i reproducció de diverses espècies pròpies
de zones humides.

