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RODANT PER LA CONCA
DURADA APROXIMADA D’ 1 HORA
•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.

•

Jaciment paleontològic de la Posa:
Posa Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.

•

Castell de Llordà: Un dels millors Palaus residencials del romànic català.

•

Esglèsia de Santa Maria de Covet: Una de les millors portalades del romànic a Catalunya.

•

Esglèsia de Sant
Sant Esteve d’Abella de la Conca: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

•

Esglèsia de Sant Miquel de Conques: La major part visible de l’església és del S.XVIII

DURADA APROXIMADA DE 2 HORES
•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.

o

Ous
Ous de dinosaure de Basturs.: El guia us portarà a veure un dels millors jaciments d’ous de dinosaure d’Europa.

•

Museu:
Museu Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Església de Santa Maria de Covet: Una de les millors portalades del romànic a Catalunya.

•

Museu:
Museu Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Església de Sant Esteve d’Abella de la Conca: La major part visible de l’església és del S.XVIII

•

Museu:
Museu Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Església de Sant Miquel de Conques: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

•

Museu:
Museu Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Castell de LLordà: Un dels millors Palau residencial del romànic català.
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DURADA APROXIMADA DE 3 HORES
•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Església de Santa Maria de Covet: Una de les millors portalades del romànic a Catalunya.

•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Església de Sant Miquel de Conques: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Església de Sant Esteve d’Abella: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

o

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Ous de dinosaure de Basturs: El guia us portarà a veure un dels millors jaciments d’ous de dinosaure d’Europa.

DURADA APROXIMADA DE 4 HORES
o

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Ous de dinosaure de Basturs: El guia us portarà a veure un dels millors jaciments d’ous de dinosaure d’Europa.
Ossos de dinosaure de Basturs: Podreu veure in situ ossos fossilitzats de dinosaure, especialment d’hadrosaures.
Petjades de dinosaure de Basturs:
Basturs: Un jaciment on es poden observar petjades de dinosaure.

o

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Ous de dinosaure de Basturs: El guia us portarà a veure un dels millors jaciments d’ous de dinosaure d’Europa.
Estanys naturals de Basturs: Un dels pocs exemples catalans d’estanys naturals d’origen càrstic.

•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Església de la Verge de l’Assumpció d’Isona: Cal destacar les làpides romanes que hi ha al interior de l’església.
Muralla romana d’Aeso: Podreu veure uns seixanta metres de muralla romana.
Església de Santa Maria de Covet: Una de les millors portalades del romànic a Catalunya.
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ESPECIALS 3a EDAT
DURADA APROXIMADA D’ 1 HORA
•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.

•

Jaciment paleontològic de la Posa:
Posa Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.

•

Església de Santa Maria de Covet:
Covet: Una de les millors portalades del romànic a Catalunya.

•

Església de Sant Esteve d’Abella de la Conca: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

•

Església de Sant Miquel de Conques: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

DURADA APROXIMADA DE 2 HORES
•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.

•

Museu:
Museu Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Església de Santa Maria de Covet: Una de les millors portalades del romànic a Catalunya.

•

Museu:
Museu Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Església de Sant Esteve d’Abella de la Conca: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

•

Museu:
Museu Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Església de Sant Miquel de Conques: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

DURADA APROXIMADA DE 3 HORES
•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Església de Santa Maria de Covet: Una de les millors portalades del romànic a Catalunya.

•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Església de Sant Miquel de Conques: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.

•

Museu: Presentació de la zona / el temps dels romans / el temps dels dinosaures.
Jaciment paleontològic de La Posa: Fins fa pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis
recents han portat a una nova interpretació. Els guies us donaran una visió d’ambdues interpretacions.
Església de Sant Esteve d’Abella: Destaquem el campanar per la seva arquitectura llombarda.
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VOLANT PER LA CONCA

VISITA AMB
Descobreix a vista d’ocell tots els atractius d’aquesta zona: Petjades de dinosaure, les serres de Carreu i Boumort, els estanys
naturals de Basturs, la ciutat romana d’Aeso, els castells i les esglésies i molt més. En acabar el vol es fa un esmorzar i es
celebra el tradicional bateig amb cava.

Aquesta visita comença al costat del Jaciment paleontològic de La Posa, continuant el viatge allà on el vent ens vulgui portar.
Això si sempre acompanyats per un pilot expert.
El trajecte amb globus sempre serà pel matí. Per la tarda es pot realitzar una visita guiada per conèixer més de prop el que hem
vist des de l’aire. Aquesta visita guiada la podeu escollir de l’apartat RODANT PER LA CONCA.
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LA CONCA A LA TEVA MIDA

VISITES A LA



Aquest servei dona l’opció al visitant de confeccionar la visita a la seva mida, podent escollir entre els diferents punts d’interès
de la Conca: paleontològics, geològics, històric-arqueològics, naturals, ... Per fer aquesta visita cal consultar-la i preparar-la
conjuntament amb el personal del Museu.
A continuació es detallen alguns llocs d’interès de cada població.

ABELLA DE LA CONCA

ISONA

 Ermita de Carrànima.
 Església romànica de St. Esteve del S.XI
 Congost del Foradot.

 Ermita de la Mare de Déu de La Posa.
 Església gòtica-moderna de la Verge de l’Assumpció.
 ESO/AESO. Restes arqueològiques ibèriques i romanes del
S. II a.C.- V d.C.
 Jaciment paleontològic de La Posa.
 Museu de la Conca Dellà.

BASTURS
 Estanys de Basturs.
 Jaciment d’ous de dinosaure.
 Jaciment d’ossos de dinosaure.
 Jaciment de petjades de dinosaure.

LA RUA
 Església romànica de St. Antoni del S.XI

BENAVENT

LLORDÀ

 Colònia de Voltors.
 Despoblat medieval de Montadó.

 Castell i Església de St. Sadurní del S.XI.

MASOS DE SANT MARTÍ

BISCARRI

 Ermita romànica de St. Martí del S.XII.

 Església. romànica de St. Andreu del S.XI-XII.
 Poble vell.

ORCAU
 Alzina centenària del Pelleu.
 Castell i Església romànica de la Pietat del S.XI-XIII.
 Ermita romànica de St. Joan Baptista del S.XII.
 Ermita romànica de St. Sadurní de Montesquiu del S.XII.
 Església d’Orcau del S.XVI.
 Jaciment de petjades de dinosaure.
 Despoblat de Montesquiu.

BÓIXOLS
 Església de St. Vicenç del S. XII-XVIII.
 Pont medieval sobre el riu Rialb.

CONQUES
 Església de St. Miquel del S.XII.

SANT ROMÀ D’ABELLA

COVET

 Ermita romànica de St. Pere Màrtir del S.XII.

 Església romànica de St. Maria del S.XII.

SIALL

FIGUEROLA D’ORCAU

 Ermita romànica de St. Clara de Mullol del S.XI.

 Església de St. Maria del S.XII.
 Vila closa.
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CAL TENIR EN COMPTE

• Per poder realitzar les visites s’han de concertar amb uns dies d’antelació. Hi ha uns preus mínims que varien depenent de la
seva durada. A partir de sis persones els preus de les visites seran per persona (veure llistat de preus).
• En les visites senyalades amb aquest símbol
, s’haurà de caminar una estona per llocs on no hi ha camí. Per tant el
nivell de dificultat serà superior a les altres visites. Les persones que vulguin fer aquestes visites, hauran de valorar el nivell
general del grup, alhora d’escollir la visita. Recordeu d’anar ben calçats, portar aigua i protecció solar, sobretot a l’estiu.
• A la visita que inclou el jaciment d’ous de dinosaure de Basturs és necessari portar vehicle tot terreny o furgoneta. Si no
se’n té es pot llogar des del Museu. La capacitat del vehicle és de set persones i es lloga amb conductor.
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LLISTAT DE PREUS

INDIVIDUAL : Fins a 14 persones.
MUSEU:
MUSEU

COL·LECTIVA : A partir de 15 persones.

Gratuïta a menors de 7 anys, professors, monitors o guies turístics acompanyant grups, membres d’entitats
relacionades amb museus o monuments (ACM, ICOM, ICOMOS). Per tots els visitants el dia 18 de maig (dia
internacional dels Museus)

Entrada al Museu de la Conca Dellà

Entrada al Museu de la Conca Dellà
Individual
2,50 €

(+de 65 anys/estudiants)
Individual
Col·lectiva
2,20 €
2,00 €

Col·lectiva
2,00 €

VISITES GUIADES [cal concertar-les prèviament]: Mínim cinc persones. Cotxe particular.
INDIVIDUAL
- 6 pers. (grup)
De 6-14 persones

Visita d’ 1h
20,00 €
3,70 €

Visita de 2h.
2h
33,50 €
6,40 €

Visita de 3h.
3h
44,00 €
8,50 €

Visita de 4h.
4h
51,50 €
10,00 €

COL·LECTIVA
De 15-30 persones
De 31-50 persones
De 51-80 persones
De 81-100 pers.
+ de 100 persones

Visita d’ 1h
3,10 €
2,80 €
2,50 €
2,20 €
1,90 €

Visita de 2h.
2h
5,20 €
4,60 €
4,00 €
3,40 €
2,80 €

Visita de 3h.
3h
6,40 €
5,80 €
5,20 €
4,60 €
4,00 €

Visita de 4h.
4h
7,60 €
7,00 €
6,40 €
5,80 €
5,20 €

Visites a la carta
Visites amb globus
(mínim 3 pers. màxim 10 pers.)

Els preus d’aquesta visita s’hauran de consultar prèviament
Volant per la Conca+Visita de 2h.
Preus a consultar + 6,40 €

8

Volant per la Conca+Visita de 4h.
Preus a consultar + 10,00 €

ITINERARIS RECOMANATS
A LA CONCA DELLÀ
A continuació us detallem alguns itineraris que podeu realitzar pel vostre compte, alguns d’ells estan senyalitzats i altres no. Si
voleu més informació, adreceu-vos a l’oficina de turisme d’Isona o al Museu de la Conca Dellà.
•

Església de Sant Esteve d’Abella de la Conca del S. XI:

Per poder visitar l’interior de l’església heu de concertar visita guiada al

Museu de la Conca Dellà.
•

Congost del Foradot d’Abella de la Conca: Just abans d’arribar al poble d’Abella, trobareu un trencall a la dreta que us portarà al Foradot.
Recomanem fer aquest trajecte caminant o amb 4x4.

•

Estanys naturals de Basturs: Agafem l’antiga carretera d’Isona – Tremp. Ens desviem al primer trencall a la dreta, cap al poble de St. Romà
d’Abella, a pocs quilometres del desviament trobarem dues granges a mà dreta i just a l’altre costat hi ha el camí que ens porta als estanys.

•

Colònia de Voltors de Benavent: La presència dels voltors a la Conca es bastant habitual, un dels llocs on els podeu veure és al Roc de
Benavent.

•
•

Església romànica de St. Andreu del S. XIXI-XII i poble vell de Biscarri:

Si voleu visitar el poble vell com l’església de St.
Andreu del S. XI-XII, heu d’arribar a Biscarri, si veniu d’Isona agafeu el camí a l’esquerra i si veniu d’Artesa de Segre trobareu el camí a la dreta.

Pont medieval de Bòixols: Hi ha un itinerari marcat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, si demaneu a les oficines de turisme de la comarca
us donaran el tríptic.

•

Església de Sant Miquel de Conques del S.XII: Agafem l’antiga carretera d’Isona – Tremp fins arribar al poble de Conques. L’església es
troba situada a la part alta del poble.

•

Església de Santa Maria de Covet del S. XII: Per poder visitar l’interior de l’església heu de concertar visita guiada al Museu de la Conca
Dellà.

•
•

Vila closa de Figuerola d’Orcau:

El casc antic de Figuerola d’Orcau conserva molt bé l’estructura tancada de l’antic poble medieval.

Església gòticagòtica-moderna de la Verge de l’Assumpció d’Isona:

L’entrada principal és per la portalada moderna. Dintre de l’església es

troben cinc làpides funeràries romanes encastades a la paret.
•

Muralla romana
romana d’Aeso del S.II a.C. – V d.C. a Isona: Situada molt a prop del nucli urbà d’Isona, a peu de carretera trobareu
senyalització.

•

Jaciment Paleontològic de la Posa: Des d’Isona agafem la carretera direcció Coll de Nargó i quan arribem al cap de la recta, uns 3
quilometres aproximadament, continuem la carretera a la dreta i a uns 200 metres trobareu el trencall de la Posa, uns 2 quilometres més, quan arribeu
a l’ermita deixeu el cotxe i retrocediu caminant pel mateix lloc on heu passat amb el cotxe i trobareu unes escales que us porten al jaciment. Fins fa
pocs anys, s’interpretava com un jaciment de petjades de dinosaure. Estudis recents han interpretat el jaciment com marques d’alimentació fetes per
rajades, de l’època dels dinosaures.

•

Castell i església romànica de la Pietat del S. XI – XIII d’Orcau:

A l’entrada del poble d’Orcau trobareu l’indicador per arribar al

castell i l’església.
•

Jaciment de petjades de dinosaure d’Orcau: A l’entrada del poble trobareu un indicador a la dreta on veureu el camí que heu d’agafar,
seguiu-lo durant uns 10 minuts i arribareu al jaciment de petjades. Aquest està format per una capa calcària molt inclinada, que conté gran quantitat
de depressions que són forats produïts pel pas de dinosaures sauròpodes.

ALTRES ZONES INTERESSANTS
INTERESSANTS DEL PALLARS JUSSÀ
•
•
•
•
•

•
•
•

Serra del Montsec
Serra de Sant Corneli
Serra de Boumort
Serra de Campanetes
Serra de Carreu
9

Roc de Pessonada
La terreta
La Vall Fosca

COM ARRIBAR AL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ

Des de Lleida:

Lleida - Balaguer C-13
Balaguer – Artesa de Segre C-26
Artesa de Segre - Folquer L-512
Folquer - Isona C-1412b

Des de Barcelona:

Barcelona – Cervera A-2
Cervera – Agramunt L-303
Agramunt – Artesa de Segre C-14
Artesa de Segre – Folquer L-512
Folquer – Isona C-1412b

Des de Tarragona:

Tarragona – Montblanc T-11 / A-2
Montblanc – Tàrrega C-14
Tàrrega – Artesa de Segre C-14
Artesa de Segre - Folquer L-512
Folquer - Isona C-1412b

Des de Girona:

Girona A-2 fins a la sortida C-25
C-25 – Calaf
Calaf – Pons C-1412
Pons – Folquer C-1412b
Folquer – Isona C-1412b

Barcelona – Tàrrega A-2
Tàrrega – Artesa de Segre C-14
Artesa de Segre – Folquer L-512
Folquer – Isona C-1412b
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Barcelona – Manresa C-16
Manresa – Calaf C-25
Calaf – Pons C-1412
Pons – Folquer C-1412b
Folquer – Isona C-1412b

EQUIPAMENTS A LA CONCA DELLÀ
RESTAURANTS
•
•

FIGUEROLA D’ORCAU:

ISONA:

La Roca del Bolet

Tel. 973 66 45 51

Xic’s Cal Borrec

Tel. 600 350 447

La Rosta

Tel. 973 66 40 98

Cafè Modern

Tel. 973 66 40 19

Miami

Tel. 973 66 41 72

BAR / RESTAURANTS
•

ISONA:

BARS
•

FIGUEROLA D’ORCAU:

El Racó de la Plaça

Tel. 973 66 44 04

•

ISONA:

Bar Edelweis

Tel. 973 66 45 13

ALLOTJAMENTS
•

BISCARRI:

Residència Casa de Pagès: Cal Ros

Tel. 973 66 42 14

•

ISONA:

Apartaments: La Font

Tel. 973 66 44 00

•

CONQUES:

Allotjament rural: Cal Estudiant

Tel. 973 66 43 64

Allotjament rural: Casa Ramona

Tel. 973 66 45 04

•

FIGUEROLA D’ORCAU:

Allotjament rural independent: Casa Blanch

Tel. 973 66 44 67

•

VILAMITJANA:

Hotel Nerets **

Tel. 973 65 17 22
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HORARI:
HIVERN (del 16 de setembre al 30 de juny)

§

ESTIU (de l’1 de juliol al 15 de setembre)
SETMANA SANTA

§
§

de dimarts a dissabte d’11h a 14h - de 17h a 19h
diumenge d’11h a 14h
dilluns no festius tancat
de dilluns a diumenge d’11h a 14h - de 17h a 19h
de dilluns a diumenge d’11h a 14h - de 17h a 19h
dilluns de Pasqua d’11h a 14h

EL MUSEU ROMANDRÀ TANCAT ELS DIES 25 I 26 DE DESEMBRE, 1 I 6 DE GENER

Isona i Conca Dellà - Pallars Jussà

C/ del Museu 4 - 25650 Isona
Web: www.parc-cretaci.com

Tf. 973 66 50 62 Fax 973 66 42 28
E-mail: museucd@parc-cretaci.com

