
Vinaixa Vinaixa és un petit poble 
de Les Garrigues, al 
sud-est de la província 
de Lleida, un indret on 
la pedra i l’oli en són 
característics.

El nucli de Vinaixa es troba al sector meridional del 
terme municipal, a l’esquerra de la riera del Brugosa, 
i al vessant nord de la serra de Corregó, divisòria de 
les conques del Segre i del Francolí. Vinaixa és un 
poble petit de les Garrigues, amb cases de pedra 
i molts camins per recórrer. Està ben comunicat 
(N-240, AP-2, tren i autobús) i es troba a prop del 
Monestir de Poblet i les muntanyes de Prades.

Casa de Poblet
Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, és un 
edifici administratiu dels segles XIV-XVI, amb afegits 
d’època renaixentista. És un gran casal estructurat 
en planta baixa i planta pis. L’entrada és un gran arc 
de mig punt amb dovelles escairades deixades a la 
vista. A la clau hi ha gravat, un calze, escut heràldic 
de l’abat Copons de Poblet; a la part del darrere es 
repeteix la finestra amb els arcs en forma de trèvol. 

La coberta és de teula àrab, amb un embigat de 
fusta. Destaquen tres arcades gòtiques a l’interior 
de l’habitatge. Durant molts segles fou el lloc on els 
abats de Poblet hi cobraven els delmes del monestir.

Recentment s'ha restaurat i rehabilitat tornant a 
l'estat original del segle XIX.

Església de Sant Joan 
Baptista
Església de transició del romànic al gòtic dins del 
característic estil de l’escola lleidatana. És un notable 
exemplar de temple de parròquia rural fortament 
influenciat per les tradicions cistercenques. D’estil 
romànic, del tipus de la segona meitat del segle XIII i 
abundantment documentat per la història de la seva 
construcció entre els anys 1302 i 1318, és un cas de 
supervivència del romànic en un temps en què el 
gòtic era predominant. 

La van bastir, amb la mateixa pedra de Vinaixa, 
picapedrers del poble i de localitats veïnes, i s’alça 
sobre un turó de roca de conglomerat massís. L’any 
1980 va ser declarada monument historicoartístic pel 
Ministeri de Cultura. Llueix una reproducció a mida 
real del retaule dels sants Joans.

Marge del Bessó
Construcció monumental de pedra que va crear una 
àmplia parcel·la plana. La pedra utilitzada provenia 
del mateix terreny, després de desermar, però també 
de l’entorn, on abundava. 

Les pedres foren transportades amb tirapedres 
arrossegats per mules. Va ser construït del 1921 
al 1927 pels tres germans de Cal Blanco. Té una 
longitud de 128 metres, una alçada que arriba fins als 
4 metres i una superfície total de mur que arriba vora 
els 400 m2. Podria pesar més de 400 tones. El marge 
és de tipus escalonat; cada filada està perfectament 
delimitada i recula uns quants centímetres respecte 
de l’anterior. Els carreus tenen un gruix i una forma 
similars, amb un encaix quasi perfecte, i estan 
col·locats a trencajunts.

Ajuntament de 
Vinaixa

Construcció monumental Marge del BessóEntrada de la Casa de Poblet

Plànol municipal

Punts d’interès de la zona

Vista aèria de la fortalesa dels Vilars d’Arbeca. 
Arbeca. Fotografia: Grup d’Investigació 
Prehistòrica – UdL.

Castell de la Floresta. La Floresta. 
Fotografia: Ajuntament de la Floresta.

Forn de calç. Tarrés Carrer del nucli antic dels Omellons.

Fotografia: Jordi Seró. INSITU Patrimoni i Turisme.

Castell de la Floresta

Forn de calç de Tarrés

Els Vilars d’Arbeca

Nucli antic dels Omellons

Descobriu Vinaixa fent un passeig pel seu nucli antic, 
on coneixereu diversos edificis històrics i hi trobareu 
el carrer de Forn, engalanat amb plantes i flors.  
Si sou més aventurers, atreviu-vos a descobrir, a 
peu o amb bicicleta, el terme, la Vall de Vinaixa, i/o 
l’Ermita de Sant Bonifaci.

1 Ajuntament
2 Plaça de la Font
3 Església de Sant Joan Baptista
4 Casa de Poblet
5 Casa Tarragó
6 Plaça del Mil·lenari
7 Portal i Carrer del Forn
8 Cal Moncarré
9 Raval de les Flors
10 Creu de terme
11 Centre cívic Cal Blanco

www.ponentactiu.aralleida.cat

Vista general i detall de l'Església de Sant Joan Baptista.

Ermita de Sant Bonifaci
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Ponent Actiu us 
ofereix la possibilitat 
de passejar pels 
seus camins, on 
descobrireu el seu 
patrimoni escultòric 
i els paisatges de 
calma i regadiu.

Ponent Actiu és un projecte de creació d’itineraris 
turístics i senyalització dels punts d’interès dels 
municipis de les terres de Lleida, que permet gaudir 
de noves experiències sostenibles al territori, 
la recuperació i posada en valor del patrimoni 
arquitectònic, cultural i natural. 

La riquesa del projecte Ponent Actiu es manifesta 
a través de la seva diversitat, una qualitat que ens 
permet trobar allò que ens fa sentir bé, allò que ens 
fa gaudir, allò que ens fa vibrar, allò que ens fa ser 
conscients de qui som i de què volem.

El projecte Ponent Actiu està dirigit des de la 
Diputació de Lleida, executat pel Patronat de 
Promoció Econòmica i amb la col·laboració dels 58 
municipis de l’Urgell, Pla d’Urgell, Segrià i Garrigues.

RUTES
  Ruta de l’Embassament d’Utxesa
  Ruta de l’Aiguabarreig Segre – Cinca
  Ruta de la Vall del Riu Corb
  Rutes a la Vall de Vinaixa
  Ruta de la Vall del Riu Set
  Ruta de la Serra – Tossals de Torregrossa
  Ruta de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
  Ruta d’Agramunt – Castellserà
  Espais Naturals Protegits

 Ruta de l’Embassament d’Utxesa

 Estany d’Ivars i Vila-sana. 
Fotografia: Jordi Seró. INSITU Patrimoni  
i Turisme.

 Vista aèria de la fortalesa dels Vilars 
d’Arbeca. Arbeca. Fotografia: Grup 
d’Investigació Prehistòrica – UdL.

 Marge del Bessó. Vinaixa. 
Fotografia: Jordi Clariana /360lab.

 Estany d’Ivars i Vila-sana. 
Fotografia: Jordi Clariana /360lab.

 Aiguabarreig del riu Segre (dreta) amb el 
riu Cinca (esquerra). Massalcoreig / La Granja 
d’Escarp. Fotografia: Jordi Clariana /360lab.

 Santa Maria de les Besses. Cervià de les 
Garrigues. 
Fotografia: Jordi Clariana /360lab.

 Pantà de l’Albagés, que recull les aigües 
del riu Set i del Canal Segarra-Garrigues. 
Fotografia: Jordi Clariana /360lab.

 Castell – palau d’Aspa, a l’espai del 
mirador de la vall del Set. Fotografia: Jordi 
Seró. INSITU Patrimoni i Turisme.

 Castell de Ciutadilla. Fotografia: Jordi 
Seró. INSITU Patrimoni i Turisme.

 Ruta de la Serra – Tossals de Torregrossa  Ruta de la Serra. Mirador de la Carrerada Església de Santa Maria de Preixana. 
Fotografia: Jordi Seró. INSITU Patrimoni i Turisme.

 Ruta de la Serra – Tossals de Torregrossa  Ruta de la Serra – Tossals de Torregrossa

 Ermita de Sant Jaume, amb el riu Segre 
de fons. La Granja d’Escarp.
Fotografia: Jordi Clariana /360lab.

 Poblat Ibèric de Gebut. Soses. 
Fotografia: Jordi Seró. INSITU Patrimoni  
i Turisme.

 Poblat Ibèric de Gebut. Soses.


