
   Visita al Castell  

   de Montsonís 
            CONCENTRACIÓ TURÍSTICA NO COMPETITIVA 

 

         · Diumenge 14 de Maig de 2017 · 
 

El Castell de Montsonís és una magnífica fortalesa que conserva tota l'esplendor i elegància de temps 

passats integrada en la part alta del petit i tranquil poble de Montsonís, envoltat de terres fèrtils i d'unes 
meravelloses vistes.  

Es tracta d’un castell habitat, per aquest motiu la bandera segueix onejant a la Torre de l'Homenatge i 

algunes de les habitacions són d’ús privat. De fet, es tracta del primer castell privat de tota Espanya que 

es va obrir al públic. 

Ens situem a l’Edat Mitjana, temps de moros i 

cristians. A Montsonís, el Comte d’Urgell, Ermengol II 

“El Pelegrí” ha de protegir les terres que acaba de 

conquistar als musulmans i assegurar, així, la 

repoblació cristiana del territori. El Comte ordena 

construir una fortalesa, el Castell de Montsonís, des 
d’on vigilar possibles invasions.  

El Castell de Montsonís, al costat de la resta de les 

fortaleses construïdes a la zona per altres comtes, va 

defensar la frontera entre la ‘Catalunya Vella’ i la 

‘Nova’ durant 125 anys, fins a la conquesta definitiva 

de Lleida l’any 1149.  

 

Agenda d’activitats:                                                                                                                        
                                                                                                                     

 10:00 h : Punt de trobada Balaguer aparcament del Carrefour Market, al costat de la IVECO a 100 mts de la 
rotonda de la C-26 

 10:30 h : Sortida en direcció Foradada per la C-26 (20 Km). Des de Foradada farem el circuit en direcció Alòs de 
Balaguer, Baldomar, El Pont d'Alentorn i Artesa de Segre (28 Km, uns 45 minuts) 

 12:00 h : Arribada a Montsonís, estacionament dels cotxes al pàrking privat del Restaurant El Celler de 
l'Arnau i inici de la visita al Castell (duració de la visita 1 hora) 

 13:30 h : Dinar al Restaurant Celler de l'Arnau 

 
Inscripció: limitada a vehicles clàssics 

Organització, coordinació i inscripcions al telèfon del Club per ordre rigurós (690 370 070) 

IMPORTANT: DATA LÍMIT PER CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA I EL SEGON PLAT DEL DINAR 

DIJOUS 11 DE MAIG 

 

El preu és de 25 € per persona (inclou la visita guiada i el dinar).   
 

El pagament és exclusivament per ingrés o transferència  

al compte corrent del Club 2100-0301-14-0200232150.  

La inscripció serà per ordre rigurós, donant prioritat a socis i familiars 

 

e-mail: info@clubclassicsmotor.com                               

Web: www.clubclassicsmotor.com 

Col.labora: 

 

 

MENÚ DINAR 

 
AMANIDA VERDA DE LA NOGUERA (PER 

COMPARTIR) 

............................................................... 

 

ARRÒS BOMBA CALDÓS AMB CALAMAR 

I PEIX DE ROCA 

…………………………………………. 

 

B1) LLOM DE BACALLÀ AL FORN AMB 

TRUMFES I ALL TORRAT ESTIL “ORIO” 

 

Ó 

 

B2) MEDALLÓ DE PORC IBÈRIC A BAIXA 

COCCIÓ I SALSA DE MOSTASSA 

 

……………………………………… 

 

BRAÇ DE CREMA DOLÇA I BANY DE 

XOCOLATA CALENTA 

……………………………………… 

 

VI NEGRE COSTERS DEL SEGRE “CAL I 

VENT”, AIGUA MINERAL, CAFÈ, TALLAT, 

INFUSIÓ, XUPITO 

 

mailto:info@clubclassicsmotor.com

