
JOSA I TUIXÉN 
 
1 - Sant Esteve de Tuixent 

L'edifici religiós d'origen romànic, que data del segle xi, és d'una nau coberta 
amb volta de canó i capelles laterals. Només conserva una part de la volta de 
canó de l'edifici romànic original. La porta s'obre a la façana oest en arc de mig 
punt. El campanar, situat sobre l'entrada, és de planta quadrada i presenta un 
sol nivell de finestres a la part alta. Antigament estava acabat en punxa, però 
aquesta va desaparèixer a causa de l'incendi provocat per l'impacte d'un llamp 
que va caure a principis del segle XX. 
L'edifici ha sofert diverses transformacions, especialment durant el segle XIX. 
L'interior de l'església conserva una talla romànica policromada d'una 
Marededéu que data de finals del segle xii. 
L'emplaçament de la vila de Tuixén, encarada a la serralada del Cadí, constitueix "per se" un 
encastellament. La torre -campanar de l'església campanar presenta un caient de solidesa que 
arribat el cas, podia servir de lloc de refugi o defensa. 
 
 
2 - Museu de les Trementinaires 

El Museu de les Trementinaires, inaugurat el desembre del any 1998, forma 
part de la Ruta dels oficis d’ahir, promoguda pel Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, i es troba situat a la població de Tuixent. 
La visita a aquest museu ens permetrà conèixer qui eren les trementinaires, 
quines herbes i remeis comercialitzaven i com organitzaven les seves rutes, 
sempre a peu, des de la vall de la Vansa i Tuixent, fins a les terres planes 
de l’interior i el litoral de Catalunya. 
 
 
3 - Jardí Botànic de les Trementinaires 

A les afores del poble de Tuixent - cruïlla amb la carretera de la Seu 
d'Urgell - es troba el Jardí de les Trementinaires. 
Allà podreu veure i conèixer in situ les principals característiques i usos 
de les plantes que feien servir. 
L'entrada s'ofereix conjuntament amb la visita al Museu. 
Sota demanda oferim visites guiades per a grups nombrosos. 
 
 
 
4 - Sant Jaume de Tuixent 

Sant Jaume de Tuixent és una ermita romànica situada a uns 3 quilòmetres del 
poble de Tuixent, a l'Alt Urgell, seguint la carretera C-563 en direcció a Josa 
de Cadí i Gósol. 
És un edifici d'una nau amb absis semicircular situat a llevant. La porta està 
situada a la façana de ponent. L'edifici s'il·lumina per una finestra situada a la 
façana de migdia. 
Es troba a peu de la carretera C-563 a uns 2 km de Tuixent anant cap a Josa 
de Cadí. 
Està protegida com a bé cultural d'interès local. 
 
 
5 - Ermita Santa Maria de Josa 

Santa Maria de Josa és l'antiga parròquia del poble de Josa de Cadí, 
municipi de Josa i Tuixén (Alt Urgell), protegida com a bé cultural 
d'interès local. 
Es troba als afores, a 1 km de la població, al costat del cementiri. La 
construcció és d'una nau força llarga coberta amb volta de canó amb dos 
arcs doblers que, a l'exterior, són apuntalats al mur de migdia per dos 
contraforts atalussats. La capçalera la forma un absis semicircular amb 
finestra central i un contrafort. Al mur de migdia s'obre la portalada d'un arc en gradació i una 
finestra d'espitllera. Al mur de ponent hi ha una finestra de doble esqueixada i el campanar senzill 
d'espadanya d'una sola obertura. 
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6 - Santa Maria i Sant Bernabé de Josa 

Edifici religiós de planta rectangular amb tres naus separades per arcs 
damunt pilars cruciformes. Aquest temple fou construït a mitjans del 
segle passat (hi ha la data de 1846 a la clau de la porta). 
Damunt els restes del castell de Josa, documentat en el segle XI. Té un 
campanar de base quadrada amb quatre finestres de mig punt al darrer 
pis. 
La població de Josa de Cadí (Iausa) és esmentada a l'acta de consagració 
de la Seu d'Urgell del 839. 
 
 
7 - Arboretum Planells del Sastró 

A 3 kilometres de la població de Tuixent, en direcció a Solsona, es troba un 
l’indret anomenat  "PLANELLS DEL SASTRÓ" de la Vall de Mola. 
Aquesta vall és representativa de la gran varietat d’arbres i arbustos dels termes 
de Tuixent i la Vansa. 
Es tracta d'un un recorregut de 600 m. aproximadament, amb un itinerari 
circular, al llarg del qual trobareu alguns dels escenaris típics de la muntanya 
mitjana, alhora que podreu conèixer més de trenta espècies autòctones arbòries, 
i arbustives de l’estatge montà. 
 
 
 
 
Documentació: Fulletons d’informació turística de Josa i Tuixén i els webs http://www.trementinaires.org/;  
http://ca.wikipedia.org. i d'altres webs i blocs d'accés públic. 
 
 
Enllaç al mapa de punts d’interès: 
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221DULqI9i5c9DpByMf8E9beioM2FLHI4pd%2
2%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22113466988449939037917%22%7D&usp=sh
aring 
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