
Programa de les Visites Culturals 
Agost de 2022 

(Aquest és el 28è aniversari !) 
 

-- Dimarts 2 d’agost. Conferencia a càrrec del Dr. Josep Roqué: “Adaptació i 
mitigació del canvi climàtic”. Lloc: GÀRZOLA, Plaça de les Bitlles. Hora: 21,30 h. 
(Programa LO PAS NOU). 
 
-- Dijous 4 d’agost.  Sortida a Biscarri i Conques.  
Trobada a les 8h gasolinera d’Artesa de Segre.  Trobada conjunta a l’entrar a Biscarri a 
les 9 h.  
Pujarem a l’església romànica de Sant Andreu (s. XI-XII), on esmorzarem. En acabar 
visitarem l’església. Després continuarem fins a Conques on anirem a veure les 
Cambretes del Mas i també visitarem, de la mà de la senyora Pepita Costa de Cal 
Gomà, l’església romànica de Sant Miquel i donarem un tomb pel poble. En acabar 
anirem a dinar a Isona sobre les 14 h. Desprès de dinar  retornarem a casa. 
 
-- Divendres 5 d’agost. Conferencia a càrrec del Dr. Josep M Mata: “Paisatges 
geològics de la nostra terra”. Lloc: Vilanova de Meià, Sala 1 d’Octubre. Hora: 20,30 h. 
(Programa LO PAS NOU). 
 
-- Dissabte  6 d’agost. “Recorregut a peu per indrets de la Coma de Meià”, a càrrec 
del Dr. Josep M Mata.  Sortida davant de l’Ajuntament de Vilanova. Hora: 9,30 h. 
(Programa LO PAS NOU) 
 
-- Dimarts 9 d’agost. Sortida al municipi d’Ossó de Sió. 
Trobada a les 8h al restaurant Blanc i Negre d’Agramunt. 
 Esmorzar a Castellnou de Montfalcó on visitarem, la Peixera,  la Torre romana, 
l’església romànica de Sant Pere i el molí fariner del segle XIII amb la bassa.  
Després pujarem a Montfalcó d’Agramunt on passejant pel poble podrem veure el 
Castell de Montfalcó, l’església de Sant Miquel i el trull. 
Continuarem el recorregut cap a Bellver de Sió on farem una passejada pel poble i 
veurem la creu de terme gòtica i l’església, en part romànica, de Sant Pere. 
Acabarem el nostre recorregut a Ossó de Sió, cap del municipi, on podrem veure la 
creu de terme gòtica, l’església de la Marededeu del Remei i la Peixera. Dinarem al 
Bar de la Piscina d’Ossó. 
         
-- Dijous 11 d’agost. Conferència de Ramon Bernaus : “Presentació de la Tesi sobre 
el Priorat de Santa Maria de Meià”. Lloc: Santa Maria de Meià, Plaça del Planell. 
Hora 22,30 h.   (Programa LO PAS NOU) 
 
-- Dimarts 23  d’agost. El Marquesat celebra l’ANY VILADOT 
Trobada a les 8,30 h a l’aparcament del Sió d’Agramunt i esmorzar a la Xocolateria 
Jolonch. Visitarem: Lo Pardal, el Parc de Riella, la Masia de l’Isidori (el Pardal Parc), 
el Pilar d’Almenara... Dinar de Cloenda al Blanc i Negre. En acabar de dinar 
gaudirem d’un audiovisual on comentarem les nostres vivències. 
 
 


