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EXCURSIÓ CULTURAL PER LA SEGARRA,
LES GARRIGUES i el castell de La Floresta
Diumenge, 23 de març del 2014
inclou: viatge amb autocar, esmorzar, dinar i visita guiada per la Floresta

Pou de glaç de la Floresta

Castell de la Floresta

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció a
Tarrega on esmorzarem (inclòs en el preu). Després d’esmorzar ens dirigirem al poble de La
Floresta on farem una visita guiada castell i pels llocs més interessants. Un cop acabada la visita,
ens traslladarem a Tàrrega per fer un excel·lent àpat:

1: amanida il·lustrada, 2n.: escudella barrejada, 3r.: conill a la cassola
pa, vi, aigües, postres, copa de cava, cafès +“gotes” (anís o conyac)
En acabar sobretaula i “per estirar les cames” anirem a visitar i passejar pel preciós parc de Sant Eloi

Vistes del parc Sant Eloi

Per a inscripcions a la llibreria Isart: a partir del dia 10 de març i.
Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Preus: (Viatge, esmorzar, dinar, i visites) Socis: 35 €. No socis 38 €..
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org
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EL CASTELL:
El Castell de la Floresta és al municipi de la Floresta, a la comarca de les Garrigues. A la zona s'han
descobert vestigis de l'època romana. En els primers temps de la guerra contra els musulmans el castell
va ser una fortalesa avançada, des de la qual s'assetjava tèbiament els sarraïns, ben arrecerats a la
serra de Prades. En aquesta època de conquesta la zona era anomenada Castellots, i sembla que
estava formada per dos nuclis, un poblat per ordre del rei i l'altre per ordre dels poderosos comtes de
Cardona. Se sap que el 1340 pertanyia a Ramon i Beatriu Cornell, els quals el van transferir,
precisament als comtes de Cardona.
LA VISITA:
Iniciem la visita des de el Castell, monument declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, i expliquem els
esdeveniments històrics i artístics que s’han succeït des de el moment de la conquesta del llavors
anomenat terme de Castellots pel comte Ramon Berenguer IV l’any 1149 fins els nostres dies i les
diferents famílies nobiliàries, Cardona, Pallars i Medinaceli, que han deixat la seva empenta en el
Castell i que són d’importància cabdal per explicar la història del nostre país.
El Castell, era de fet un palau d’esbarjo on els nobles fruïen de la caça, gràcies al tancat que rodejant-lo,
encabia animals salvatges i una abundosa floresta i espais de jardí. Manté en el seu interior els
magnífics sostres teginats del s.XVI i finestrals d’estil romànic tardà, gòtic, renaixentista i barroc.

Seguim la visita pel Pou de Gel. Singular construcció del segle XIV, amb una capacitat de 150 m3 on es
guardava la neu recollida a l’hivern que permetia conservar-hi els aliments. A la vora mateix es troba
una cabana de volta amb una col•lecció de trills antics.
El següent lloc per visitar és la sala dedicada a la pedra amb el llegat d’en Felip Martí, representant
d’una llarga nissaga de picapedrers, i on s’hi exposen les seves obres i eines antigues del ofici que
permeten entendre el lligam del municipi amb aquest ofici.

Acabem el nostre recorregut en la galeria d’art Edith Schaar, artista alemanya de reconegut prestigi que
es va formar a la vora dels grans mestres del moviment expressionista alemany de postguerra, i on
podem veure una selecció de les seves obres i tapissos.

