Què fer a Ciutadilla
1 - Casa de la Vila
La casa de la Vila de Ciutadilla és una de les cases més belles de la
població i es conserva en molt bon estat.
Té tres pisos d'alçada i gairebé totes les obertures a aquesta façana
conserven les seves llindes originals. L'estereotomia de la casa és de
pedra tallada irregularment.
A la planta baixa hi ha la porta d'accés dovellada amb un arc de mig
punt. Al costat mateix d'aquesta porta n'hi havia una altra que avui
dia ha estat transformada en finestra. A la primera planta, s'obre a
la dreta, una finestra amb llinda també acabada en arquet conopial
original. Vora aquesta finestra s'obre una fornícula de cronologia posterior on s'hi ha
encabit una talla de pedra de Sant Miquel. Al costat del sant hi ha l'únic balcó
d'aquesta façana, també amb una llinda d'arc conopial. Finalment, al pis superior
s'obren dues finestres bessones.
(Plaça Major, 1)

2 - Cal Marxant, Cal Maimó
Casa de grans dimensions que consta de tres pisos en façana.
A la planta baixa hi ha una única obertura, la porta d'accés a la casa,
d'arc rebaixat dovellat, que segurament és fruit d'una remodelació
contemporània dels baixos.
A la primera planta s'observen dues obertures en forma de dues finestres
bessones acabades superiorment per unes llindes clàssiques d'arc
conopial central. Al pis superior trobem paral·leles dues finestretes, més
petites i acabades també amb llinda amb un petit arc conopial. A les
golfes només s'obre una senzilla finestreta quadrada sense cap
decoració.

(Plaça Major, 2)

3 - Cal Freixador
Casa de carreus de paredat. Consta de tres plantes: la planta baixa
té quatre portes quadrangulars, la primera dues finestres amb
cornisa i trencaaigües i una porta balconera amb barana de ferro
forjat. A les golfes té quatre finestres quadrades. Actualment són
dos habitatges.
Aquesta casa va ser comprada per la família Freixador a la família
Tarrés, cap als anys quaranta del segle xx.
(Carrer Major, 8)

4 - Vila Vella
El 6 - Carrer Sant Roc amb les seves arcades i cases.
La 5 - Travessia del carrer Major amb algunes de les façanes més antigues del
poble.
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7 - El Castell
Fortalesa medieval del segle XI que fou reconstruïda i transformada
en palau residencial a finals del segle XVI. Es va mantenir intacta fins
a l’any 1835 i restà habitada fins al 1908.
Des del punt de vista estratègic rep la protecció de les depressions del
riu Corb, el barranc de Boixeró, el turó dels Emprius i els plans de
Sant Roc. Es creu que abans hi havia una masmorra i un passadís
secret que anava des del castell fins a l’església parroquial de Sant Miquel i cap al Convent del
Roser.
Cal destacar, especialment, l’alta torre de l’homenatge de set plantes, en les tres últimes hi ha
uns finestrals renaixentistes amb influències gòtiques i de la qual s’hi divisa una magnífica
panoràmica de la zona. També constava d’una escala renaixentista i un pati d’armes.

8 - Cal Serrador
Situada gairebé al davant de l'església, conserva un portal de llinda
monolítica amb perfil conopial i dues finestres del mateix estil, amb
grossos carreus als brancals. Destaca l'arc apuntat, ara cec, que hi ha
al costat de la porta, d'època més antiga (segles XIV-XV).
(Carrer Sant Roc, 2)

9 - Església parroquial de Sant Miquel
Situada gairebé al cim del poble, al peu del castell. L’edifici data del
s.XVII, però hi ha documents de l’any 1165 que ja parlen d’una
primitiva església dedicada a Santa Maria. L’interior es caracteritza
per una gran sobrietat amb una sola nau amb voltes de creuria i
sense absis.
Una arcada lateral guarda un sarcòfag gòtic amb estàtua jacent del
segle XVI que pertanyia a la família dels Guimerà. Encara que ha
perdut la seva policromia original s'hi pot apreciar l'escut i l'espasa
que era de Gispert de Guimerà. El cap del senyor reposa sobre dos
coixins amb els símbols de l’heràldica familiar. L’espasa és plena
d’escuts dels Guimerà. Als peus hi ha el cos d’un lleó que significa
valentia.
Tot l'edifici exterior i interior és vestit amb carreus ben escairats. A
l'exterior és interessant observar la rosassa, els contraforts, les
petites mènsules de la cornisa de la façana sud amb quatre relleus
(dues cares d'home i dues d'animals), les marques dels picapedrers i, si es puja una mica pel
camí del castell, es pot tornar a contemplar la teulada de l'absis, coberta amb les antigues
lloses de pedra.
També hi destaquen les dues capelles laterals, el terra enllosat i les rosasses que donen llum a
l’interior.

10- Font pública
És una font pública on dues esteles discoïdals són adossades a un dels
murs d'una plaça i al bell mig del seu cos discoïdal es disposen les
aixetes de sortida d'aigua. Una d'aquestes esteles té un lleuger relleu
d'una creu de Malta i en l'altra estela hi ha marcat l'escut quadrilong
propi del segle xvii, de variant de punxa amb l'interior treballat
blasonat amb l'estel de vuit puntes que s'associa a la nissaga dels
Castre. Entre les barres de l'estel hi ha intercalats amb quatre cireres
de la nissaga dels Saciera. Té una bordura simple. La tècnica
d'entallament es baix relleu pla al cap de la cara principal.
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11 - Sindicat Agrícola (molí d'oli)
L'edifici va ser projectat per l'arquitecte Cèsar Martinell i Brunet.
Conserva el molí d'oli de la Cooperativa agrícola Sant Isidre, que
actualment encara està en funcionament.
Edifici projectat per Cèsar Martinell l'any 1921. És un edifici amb la
façana feta de carreus de pedra irregular i elements ornamentals de
maó vist. El pis superior està obert amb un conjunt d'arcs de mig
punt, ara tapiats en la seva major part, a manera de galeria.
Destaquen els frisos amb dentellons que recorren la façana en
horitzontal, separant els tres nivells. Conserva l'antic molí d'oli de la Cooperativa.
(Travessía del Marquès)

12 - Cal Valls
Cups d’oli i de vi, casals pel gra, un magnífic celler, l’estable, el
rebost… A la plata baixa de l’edifici de Cal Valls, hi podreu descobrir
totes aquestes estances restaurades i la majoria d’eines i utensilis que
en aquella època s’utilitzaven.
A dia d’avui, l’Espai de la Vida Rural de Casa Valls, s’utilitza també
com a galeria per exposar obres d’artistes residents a la zona de la
Vall del Corb. La visita a Casa Valls és gratuïta.
(Avinguda de Catalunya, 1))

13 - Creu de terme
A la vora de la carretera de Passanant, prop del poble, hi ha una creu
de terme de factura moderna, probablement dels anys cinquanta, de
concepció senzilla, amb el Crist a una cara i la verge a l'altra, i l'escut
medieval dels Guimerà al capitell.
Dissortadament, es va perdre una creu renaixentista que només
podem evocar en algunes fotografies antigues, com ara les de 1914 i
1917.
(Carretera L-234 a Passanant, km 1)

14 - Molí del Valls
Antic molí situat al marge esquerre del riu que podria ser del segle XVIII,
amb importants modificacions del XIX i en molt mal estat actualment, amb
les finestres tapiades i la coberta mig enrunada. Es conserva la xemeneia
de maó vist, de l'antiga màquina de vapor.
L’últim moliner era una dona que es deia Amparo i deixà de funcionar el
1962. Actualment l'Ajuntament de Ciutadilla treballa per recuperar-lo i ferlo visitable.

15 - Convent del Roser
El convent, d’estil renaixentista amb alguns elements de gòtic tardà,
destaca pel rosetó de l’església, el campanar, les gàrgoles, la trona
amb motius heràldics, el frontispici representant la Mare de Déu del
Roser, Sant Domènec i Sant Tomàs, així com un sarcòfag renaixentista
pertanyent al fundador.
Arribada la desamortització de 1835 a la comunitat només hi restaven
dos membres, el prior i un laic, el sacerdot, que es quedà com a titular
de la parròquia de Ciutadilla. El convent restà abandonat i caigué en la
ruïna. L’any 1845 serví d’ostatge pels obrers que treballaven a les carreteres. L’any 1896
l’església perdé la teulada i es van salvar alguns elements de mobiliari així com els sarcòfags
de la família dels fundadors.
L’any 1937 es va enfonsar la volta i el costat dret de la nau de l’església. Als anys 50 els
carreus foren aprofitats per construir la sala parroquial del poble i reconstruir el campanar de
Sarral i el frontispici es va col·locar en el vestíbul de l’església del Roser de Reus.
A dia d’avui es pot identificar la forma de l’església, com també algunes estructures externes,
associades a les estances conventuals i al pati del complex.
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16 - Ermita de Sant Roc
En els solitaris plans de Sant Roc, a 3 km de Ciutadilla i a 628m
d’altitud s’hi troba la petita ermita dedicada al sant. La devoció de
Sant Roc arrenca de la pesta de còlera del 1720. En agraïment al sant
per deslliurar al poble de la pesta van aixecar l’ermita. Com que no hi
havia diners per pagar un mestre d’obres van fer-la ells mateixos i en
record dels familiars perduts. A partir del 1975 es torna a construir
encarada en direcció al Sant Crist de Balaguer, a la Noguera. El dilluns
de Pasqua el poble hi va en romeria.

Rutes
La Bovera i el riu Corb SL - Sender Local
Petit recorregut circular pel curs mitjà del riu Corb, amb sortida i arribada al monumental
poble de Guimerà. Molt bona vista des de la Bovera.
Ciutadilla - Guimera - La pobla de Ferran - Beltall - Rocallaura – Ciutadilla
Ruta de Ciutadilla fins a Vallfogona de Riucorb

Informació: http://www.ciutadilla.cat/; https://turismeurgell.cat/; https://visit.somsegarra.cat/ca/city/ciutadilla;
https://www.festacatalunya.cat/ ; http://www.poblesdecatalunya.cat/ ; http://invarquit.cultura.gencat.cat/ i altres
webs i blocs públics.

Enllaç al mapa de punts d’interès de l’ajuntament de Verdú:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=15MkHupfr44tGTD8b7dHd7UUR3ndsJ7pe&usp=sharing
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