ON DORMIR:

FESTES:

Apartaments turístics Can Pinyol. C. Major, 10.
43427 La Cirera - Tel. 627 02 67 44 - 93 662 24 15
www.canpinyol.com

Festa Major de Llorac

(darrer cap de setmana d’agost)

Festa Major de la Cirera

ON MENJAR:

(per la Mare de Déu d’agost)

Restaurant l’Aixopluc - 43427 Llorac - Tel. 977 88 08 84

Festa Major de l’Albió

/ 977 88 11 32 www.restaurantaixopluc.com

(1r diumenge de setembre)

ESPAIS NATURALS:

Festa Major de Rauric

Les obagues del riu Corb (EPN). Situades al la vall del riu

RUTES RECOMANADES:
La Ruta Verda. És una ruta impulsada per l’empresa Gamesa per conèixer de prop l’energia eòlica mentre es gaudeix d’un
paisatge únic a peu o en BTT, seguint la línia verda. Travessa els
termes municipals de Passanant i Belltall, Forès, Conesa, Llorac,
Savall del Comptat i Talavera.
L’alta vall del riu Corb. És un itinerari circular i senyalitzat
que transcorre per la part alta de la vall del riu Corb al seu pas
per la Conca de Barberà. Travessa els pobles de Vallfogona de
Riucorb, Saladern, Conesa, Savallà del Comtat, Segura, Santa
Coloma de Queralt, Rauric, la Cirera, Llorac, Albió i el Balneari
de Vallfogona. Es tracta d’un recorregut de més de 40 km en
total, que es pot començar des de qualsevol punt i permet connectar amb altres senders existents. És recomanable per fer en
bicicleta de muntanya o a peu.
La Cirera

Aplec a l’església de St. Jaume de Montargull

(25 de juliol)

COM ARRIBAR:
A-2 Barcelona-Lleida, sortida a la Panadella o Tàrrega
AP-2 Barcelona-Lleida sortida a Montblanc (33 km)
C-241 de Montblanc a Igualada, TV 2244
Ajuntament de Llorac
Pl. Major, 1
43427 Llorac
Tel. 977 88 13 80
www.llorac.cat
www.valldelcorb.info

Oficina Comarcal de Turisme
de la Conca de Barberà
Pg. Abat Conill, 6
43448 POBLET
(Vimbodí i Poblet)
Tel. 977 87 12 47
turisme@concadebarbera.cat
www.concaturisme.cat

www.llorac.cat

GASTRONOMIA I PRODUCTES TÍPICS:

Fotos cedides per M. Luz Garcia i pel fons fotogràfic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

El GR171 travessa Catalunya de nord a sud, entra a la Conca
de Barberà per l’Albió, baixa fins al balneari de Vallfogona on
travessa el riu Corb i la zona boscosa de les obagues del riu Corb
per continuar en direcció a Segura, al municipi de Savallà del
Comtat.

(1r diumenge d’octubre)

www.integrum.es

Corb, al nord de la comarca, comprenen els municipis de Llorac
i Savallà del Comtat. Es tracta d’un petit espai natural protegit
on podem trobar diferents tipus de rouredes pròpies dels boscos
submediterranis, a més de pinedes de pi blanc, pinassa i pi roig.
L’espai té un alt interès per les espècies de flora pròpies dels
boscos més humits. La presència d’aquestes plantes de caràcter eurosiberià, dins un territori eminentment sec i continental,
constitueix per si mateix una notable singularitat botànica.

Formatgeria Sant Gil d’Albió, elaboració de formatges
artesanals. C/ Major, s/n. - 43427 Albió - Tel. 977 88 14 21
www.santgilalbio.com

www.llorac.cat

El municipi de Llorac es troba situat a la part nord de la Conca
de Barberà, a la vora de les zones boscoses de les obagues
del riu Corb (EPN). El riu Corb neix al seu terme, al poble de
Rauric. A més de la població de Llorac, comprèn els nuclis
de Rauric, Albió i la Cirera i el despoblat de Montargull. Tots
són pobles petits que viuen principalment de l’agricultura del
cereal i la ramaderia i han sabut mantenir el seu encant. Són
pobles carregats de patrimoni històric, envoltats de boscos
frondosos i un lloc ideal per fer excursions a peu i en BTT. Cal
destacar com a punt de referència gastronòmica, els formatges artesanals de l’Albió. És una zona per relaxar-se, i passar
un bon cap de setmana descansant i gaudint de l’hospitalitat
de la seva gent fent turisme rural.
Llorac

Alta Vall del Corb

Montargull

LLOCS D’INTERÈS A LLORAC:
Església de Sant Joan

que va de Santa Coloma de Queralt a Talavera, es troba l’antic
poble de Montargull, avui en dia despoblat i situat al cim de
la serra del mateix nom. El s. X pertanyia a la família Queralt,
els quals cediren el castell a un grup de famílies perquè colonitzessin la zona.
L’església de Sant Jaume de Montargull és romànica.

És d’origen romànic i fou refeta a finals del s. XVIII.

Antic castell de Llorac
 s troba al costat del poble, avui dia convertit en una pallissa;
E
domina tot el poble.

La Cirera
 ituat a uns 3,5 km de Santa Coloma de Queralt, en direcció
S
a Vallfogona de Riucorb, en una cruïlla que surt a mà dreta i
arriba a la Cirera en uns 2 km.
A mitjan s. XII, Guillem de Cirera, amb consentiment del bisbe de Vic, va donar l’església del poble als Hospitalers. El s.
XIV pertanyia als Alenyà de Montblanc i el s. XVII constava
com a baronia de Dalmau d’Ivorra.
L’església de Sta. Maria, gòtica reformada, és un bon exemple
de la construcció religiosa d’aquestes contrades.

Albió
 s troba a la carretera que va de Santa Coloma de Queralt a VallE
fogona de Riucorb, a uns 3 km de Llorac. Emplaçat damunt d’un
tossal i a la dreta del riu Corb.
La població fou domini dels templers i més tard dels hospitalers.
L’església de Sant Gil d’Albió és un notable edifici romànic de
transició al gòtic.
El molí d’Albió era un molí fariner medieval de construcció massissa del s. XIII.
A Albió es pot visitar la formatgeria Sant Gil d’Albió. És una empresa familiar dedicada a l’elaboració de formatges artesans, de producció limitada. Busquen la màxima qualitat en els seus productes
i la seva especialitat és el formatge Garrotxa.

Rauric
 ituat a la dreta de la carretera que en 4 km surt de Santa
S
Coloma a Vallfogona. S’hi troba la font de Rauric, on neix el
riu Corb.
L’església, dedicada a Santa Fe, fou sufragània de la de Montargull i les dues van pertànyer al bisbat de Vic fins al 1957,
any en què passaren a l’arxidiòcesi de Tarragona.

Montargull
A la part oriental i en un camí que surt a mà dreta de la carretera
La Cirera

Rauric

La Cirera

Albió

Albió

Albió

