
QUE VEURE A VILALLER 
 
A- Ermita de Sant Antoni  
L’ermita de Sant Antoni va ser construïda l’any 1908. Està situada a la collada que dona entrada a Vilaller 
per la zona sud, a no mes de 500m del poble. 

 
B- C- Vilaller Nucli antic 
Presó del segle XVII 
Es considera la més antiga de Lleida i és la presó vella de la Baronia de la Vall de 
Barravés. 
L’església de Sant Climent 

L’església parroquial es citada a partir del segle XIV, moment també en el que 
es documenta la pròpia població de Vilaller. De tota manera el sant titular, 
molt antic, ens permet afirmar que el seu origen és molt anterior, centrant-se 
clarament al període romànic.  
L’actual església es un temple neoclàssic construït al segle XVIII que consta de tres 
naus i un campanar de forma octogonal, al seu interior conserva algun element de 
l’antiga església romànica. 

 
D- Pont vell 
Que data del segle XVII i que va quedar destruït per una gran 
riuada que va afectar el poble l'any 1963. 
Els ponts són estructures que milloren les comunicacions però 
també són llocs de trobada excepcionals, llocs de cruïlla on es 
fixaven intercanvis i mercats, i es fomentava el naixement o 
creixement dels nuclis de població. El pont de Vilaller, malgrat 
se li atribueixen característiques i datació romàniques, la seva 
construcció fou amb tota seguretat posterior. Si que és cert 
però que és molt probable que ja existís algun pont en un 
primer moment de la repoblació cristiana del territori. La Noguera Ribagorçana ha deixat 
testimoni del seu pas revoltat en ocasions que ha provocat importants crescudes de les quals 
no ha restat alié aquesta magnífica estructura. En l’actualitat únicament en resta la seva 
arrencada i un dels ulls.  
 

E- Casa Encoll 
 

F- Molí vell 
El molí Vell està situat al Barri d’Aragó i data dels segles XVI-XVII. Juntament amb el molí de blasi abastia 
el poble d’electricitat i per suposat de pa. 
 

G- Molí de blasí 
Situat al prat de Francés, el molí de Blasi ha tingut diverses Funcions al llarg de la seva historia. 
 

H- Santuari de la Mare de Déu de riupedrós 
Documentat ja al segle X quan es venerava a Nostra Senyora de Reperós. L’edifici actual fou 
aixecat totalment nou al voltant dels anys seixanta després que la volta original s’esberlés. El 4 
de juny de 1978 es beneïa i inaugurava la nova ermita, reconstruïda al mateix lloc de l’anterior.  
L’ermita original està documentada al segle X i era una ermita pel la qual els habitats de Vilaller 
sentien una gran devoció.  
  

I- Ermita de Sant Mamés 
Petita ermita dedicada a aquest sant coneguda també com ermita de Sant Mamet. Possiblement 
es tracta de dos personatges diferents, sant Mamés màrtir i Sant Mamet ermità i, que el poble 
hagi barrejat al llarg de la història, per la similitud dels noms i perquè la seva festivitat es 
celebra també a l’agost. 
L’ermita de St. Mamés és d’origen romànic però va ser reconstruïda diverses vegades. L’ermita 
està situada a tocar del camí reial que passava per Vilaller, a 500m al nord del poble. 
 



  

 


