
ON DORMIR
· Fonda Fangara: Av. de Mn. Miquel Piera, s/n. Tel. 977 88 00 26
· Hotel Balneari ***: Ctra. del Balneari s/n.
  Tel. 977 88 00 25. www.hotelbalneari.com; info@hotelbalneari.com
· Hotel Regina & SPA ****: Ctra. del Balneari, s/n.
  Tel. 977 88 00 28. www.cityhotels.es; hotelreginaspa@cityhotels.es
· Casa Rural Ca la Sila: C. del Castell 5. Tel. 977 88 13 55 o         
  680 47 43 02. www.calasila.com; info@calasila.com
· Casa de Colònies el Rector de Vallfogona: Pl. de l’Església 14.                                                                                                        
  Tel. 977 23 23 00. www.fundaciosiurana.cat

ON MENJAR
· Fonda Fangara: Av. de Mn. Miquel Piera, s/n. Tel. 977 88 00 26
· Hostal del Rector: Av. del Riu Corb, 13. Tel. 977 88 13 48
· Restaurant Balneari: Ctra. del Balneari, s/n. Tel. 977 88 00 25
· Restaurant Regina & SPA: Ctra. del Balneari, s/n.
  Tel. 977 88 00 28

FESTES
· 10 de juliol: St. Cristòfol
· 15 d’agost: Mare de Déu (Festa Major d’estiu)
· 4 de desembre: Sta. Bàrbara (Patrona de Vallfogona)

ACTIVITATS
· Juny: – BTT Vall del Corb – Prova per als amants de la BTT que 
consisteix en la realització de circuits de diferents distàncies que re-
corren els indrets més impressionants de la Vall del Corb. Per a més 
informació: Tel. 619 202 026 o bttvalldelcorb@hotmail.com

ADRECES D’INTERÈS
· www.vallfogonaderiucorb.cat 
· http://vallfogona.usuaris.net
· www.concaturisme.cat
· www.larutadelcister.info
· www.valldelcorb.info

RUTES POSSIBLES
· Excursió al Balneari: Constitueix una de les excursions més 
agradables enmig de la frondosa i variada natura de la vall del 
Corb. Hi trobem el xalet Sant Jordi (1925), obra de l’arquitecte 
Pere Domènech i Montaner, continuada pel seu fill Pere Domè-
nech i Roura.

· Excursió als molins de la Cadena: Des de Vallfogona, seguint la 
carretera en direcció a Guimerà, s’arriba als molins medievals.

· L’alta vall del Corb: Ruta de gairebé 6 hores a peu o en BTT, 
que recorre alguns dels municipis i racons que formen la vall del 
Corb: molins de la Cadena, Vallfogona, balneari de Vallfogona, 
Conesa, Albió, Llorac, Savallà del Comtat, Montargull, la Cirera, 
Rauric i Santa Coloma de Queralt. Per a més informació: www.
concaturisme.cat

EL RECTOR
DE VALLFOGONA
El Dr. Francesc Vicent Garcia i 
Ferrandis (Saragossa/Tortosa? 
1578/1579-Vallfogona 1623), 
el Rector de Vallfogona, va fer 
de la vila de Vallfogona la seva 
font d’inspiració. Passejant pels 
seus carrers, es pot veure un 
clar homenatge al poeta, ja que 
es poden llegir molts fragments 
de les seves poesies en rajoles a 

les parets dels carrers. Una de les èpoques de més gran 
esplendor de Vallfogona coincideix amb el temps en què 
el Rector hi va fer estada. Fou un dels poetes barrocs 
més importants de Catalunya, en una època difícil per 
al català a les altes esferes. D’altra banda, promogué la 
construcció de la Capella de Santa Bàrbara (1617). La 
fama del Rector s’ha mantingut durant segles, i en són 
prova de la seva agudesa les anècdotes que la fantasia 
popular, oral i escrita, li ha atribuït des d’aleshores. Des-
taca com va conèixer el seu enginyós escolà Pere:
El Rector-poeta li preguntà: -D’on véns?/ On vas?/ Com 
et dius?/ I amb qui t’estàs?
I el nen Pere, de sis anys, li respongué: -Vinc de Tàrrega./ 
Vaig a Verdú./ Em dic Pere./ I no m’estic amb ningú.

LA VALL DEL CORB
La vall del Corb és el territori que s’estén a banda i ban-
da del riu Corb, afluent del Segre, al llarg del seu des-
cens des de Rauric (Conca de Barberà) fins a Bellpuig 
(Urgell), tot i que la influència geogràfica, social, eco-
nòmica i política de la vall s’estén des de Santa Coloma 
de Queralt fins a Bellpuig, passant per 17 municipis, on 
destaquen elements de l’arquitectura popular (molins, 
feixes, cabanes de pedra seca, pous…).
En entrar a la vall per la capçalera del riu, que neix a 
Rauric, prop de Santa Coloma de Queralt, el viatger es 
va trobant un seguit de petits pobles que comparteixen 
una identitat pròpia, tot i pertànyer històricament a tres 
comarques diferents: la Segarra, la Conca de Barberà i 
l’Urgell. 

COM ARRIBAR:    
AP-2 Sortida a Montblanc (38 km)
A-2 Sortida a la Panadella 
A-2 Sortida a Tàrrega
C-14 Guimerà – Vallfogona de Riucorb
C-241 Rocafort de Queralt – Conesa- Vallfogona de Riucorb
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La vila de Vallfogona de Riucorb està situada en plena vall del Corb, on la combinació de 
colors al llarg de l’any, entre el conreu de cereal, oliveres, ametllers i les extensions de bosc, 
permet gaudir d’un entorn paisatgístic singular. El terme municipal té una extensió de 10,97 
km2 i té un total de 129 habitants (2008).

Passejar per Vallfogona de Riucorb és endinsar-se en un gran llibre obert, on cada carrer 
és una pàgina d’història -castell, església, cases, molins, espais museístics, racons evoca-
dors…-, i de poesia del conegut Rector de Vallfogona.
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Espai d’entorn rural: Col·lecció Llorenç Solé i Coca (Plaça 
Vicenç Garcia , 1) :L’any 2008 la família Solé, de Vallfogona, va 
cedir a l’Ajuntament part de la col·lecció de miniatures constru-
ïdes per l’empresari Llorenç Solé i Coca, i la col·lecció d’eines 
del camp que, amb la col·laboració de diverses famílies del mu-
nicipi, va anar recollint. A més de l’exposició d’eines agrícoles 
i miniatures, hi apareixen diversos plafons informatius, on s’ex-
pliquen els processos de treball de la terra. Per concertar visita, 
consultar a: www.vallfogonaderiucorb.cat. 

Espai d’interpretació del Rector de Vallfogona 
(Església parroquial de Sta. Maria): Dedicat al Rector de Va-
llfogona. Es repassen diversos aspectes de la vida i entorn del 

Rector: síntesi històrica dels orígens de la parròquia, 
context biogràfic i patrimonial, obra poètica, bibliogra-
fia… Per concertar visita, consultar a: www.vallfogona-
deriucorb.cat. 

Museu Pinet (C. dels Templers / pl. de Vicenç Gar-
cia): Ubicat a l’antic forn municipal. Dóna a conèixer 
l’obra del pintor postimpressionista i dibuixant Enric 
Pinet i Pàmies (Tarragona 1912- Barcelona 1974). Per 
concertar visita a: Tels. 660 907 903 o 93 205 17 06; 
www.museupinet.org; museupinet@ono.com

El Balneari de Vallfogona: Situat a 1,5 km del municipi, va ser 
fundat pel vallfogoní Mn. Miquel Piera Martí (1901) per aprofitar les 
aigües mineromedicinals existents a la zona des del s. XIX, les quals 
foren declarades d’utilitat pública el 1903. Ubicat en un lloc d’ex-
cepcional bellesa i interès natural, permet gaudir de la tranquil·litat 
necessària per assaborir tots els elements que ofereix el seu entorn 
rural, envoltat d’una variada i abundosa vegetació característica de la 
vall del Corb. Amb els seus establiments hotelers, cases de lloguer, 
juntament amb la variada vegetació dels seus jardins, és el lloc ideal 
per a prendre-hi les aigües medicinals, fer excursions o descansar.

Creu de terme i caminal: Al terme municipal existiren set creus 
per delimitar, fer el viacrucis o impartir justícia. Actualment es con-
serva: la Creu de Santa Maria, de terme (s. XIV-XV), a la pl. de l’Es-
glésia, amb el Crist crucificat i la Verge; i la Creu de Sant Jordi, 
caminal, del llegat d’en Pere Santolí (7-10-1373), situada al camí 
de la partida de Badiceli, restaurada amb fust i travesser nous per 
l’escultor Jacint Casanovas (1996) i traslladada a l’entrada N de la 
carretera de Vallfogona. 

Església parroquial de Santa Maria: Té una portalada romàni-
ca, amb capitells capgirats. L’interior és en part gòtic, amb elements 
d’èpoques posteriors, com el campanar del s. XVIII. Destaca a l’interi-
or la Capella de Sta Bàrbara (1617). Per visitar l’interior de l’església, 
informar-se a: www.vallfogonaderiucorb.cat 

Monument al Canonge Corbella: A l’inici de la plaça del seu 
nom, s’aixeca un monòlit de pedra amb medalló de bronze, en honor 
al vallfogoní Mn. Ramon Corbella i Llobet (1850-1924).

Monument a l’escolà del Rector de Vallfogona: Construït 
el 1975 en commemoració del 350è aniversari de la mort del Rec-
tor, com a homenatge a l’enginy del seu escolà, que va morir als 12 
anys.

Plaça Major: És un clar testimoni de l’època medieval. De 
forma quadrangular, originàriament estava semiporticada. Cons-
tituïa el centre urbà de reunió per excel·lència i hi tenia lloc el 
mercat de la vila.

Construccions civils singulars: Actualment, la vila de Va-
llfogona es caracteritza per la construcció en pedra vista, amb 
llindes i finestrals renaixentistes. En destaquen: Cal Tiana (2.1), 
construcció a la plaça Major (2.ª m. s. XVI), amb porta originà-
ria, avui tapiada, i dos magnífics finestrals renaixentistes; Cal 
Sastre (2.2) (1568), edifici del c. del Forn, amb dos finestrals 
renaixentistes motllurats i ampits de pedra; i d’altres cases ca-
racterístiques del s. XVIII i següents.

Castell de Vallfogona: S’hi allotjaren tres tipus de senyors 
feudals. El primer fou en Gombau d’Oluja i la seva esposa, se-
nyor de molts pobles de l’alta vall del Corb. Després, fou el 
centre d’una sotscomanda templera i, més tard, centre de la 
Comanda de Vallfogona i membres dependents. A l’exterior des-
taquen algunes finestres antigues com la llinda de 1579 del 
comanador Rafael Xammar i d’Agullana, que coincideix amb 
l’escut dels tres lleons d’Anglaterra. Tingué colomar. 

Monument al Rector de Vallfogona: Es-
tructura de bronze amb relleu, instal·lada l’any 
1951, en honor seu, a la plaça de l’Es-
glésia.
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