de Pagesia i Cel
El baix Solsonès
Clariana

Pinell
Llobera

Riner
Pinós

Torà

Mou-te per aquesta terra pagesa, entre la vila closa de
Prades de la Molsosa i l’Espai Natural Protegit de la serra
de Castelltallat. Persones que treballen i respecten
la terra, persones que observen el cel.

Castelltallat

La Molsosa

C-55

Matamargó

Ardèvol

3
7

Sant Serni

Pinós

4

Calonge

Els Quadrells

1
3
4
5
6

Rest. Casal de Castelltallat
Restaurant Roquerols
Rest. Càmping Cal Paradís
Cal Palà
Pastures de Castelltallat
Petita Granja de Claret- Visita

Alimentació

5

La Molsosa

C-25

8
9
10

Serra de
Castelltallat

Punt d’inici ruta: Salo
Fonollosa
Canet de Falç

MANRESA

Càmping Cal Paradís
Casa Cal Pastor
Cal Marquet
Les Corts de Biosca
i El Mas

Acollida

Punt de venda: Cal Paradís,
Agrobotiga de Territori de Masies , Botiga online

16

11

11
7

Ruta a peu
per l’entorn de Salo

10

15

CALAF

BV-3002

1

Prades
12

B-300
C-1412a

2

6

9

TORÀ

Valls de
Torroella

8

2 Salo 14
13

Vallmanya

Castellfollit
de Riubregós

Llistat d’iniciatives
Socis i Sòcies de
Territori de Masies

12
13
14
15

Observatori de
Castelltallat - Visita guiada
Nucli de Prades
Forn de Pega del Semís
Santa Margarida de Mejà
Castell de Boixadors

Patrimoni

16

Ruta a peu de Salo
La BaCicleta - Lloguer de Bicis
Tirantmilles - Guies de Natura

Paisatge

Punt dinformació:
Les Corts de Biosca i el Mas (www.bioscaielmas.com)

Tens a les mans un itinerari per moure’t pel territori, amb propostes i punts de parada que
et permetran conèixer-lo de la mà de la seva gent, els seus valors i les seves iniciatives.
Un territori de pobles pagesos, un espai per a viure que ofereix memòria, patrimoni,
saber, paisatges i identitats. A través de quatre eixos, Alimentació, Acollida,
Patrimoni i Paisatge, aniràs descobrint Territori de Masies pas a pas.

→ Alimentació
→ Acollida
→ Patrimoni
→ Paisatge
Alimentació
Un territori no s’entén sense la seva gent i no es coneix
per complet sense degustar la seva gastronomia.
Hi trobaràs una cuina d’essència pagesa, que
tantes àvies han ensenyat a les filles i nétes
generació rere generació.

Patrimoni
El ric patrimoni de Territori de Masies ha estat sempre
vinculat amb la relació mil·lenària entre els pobles
i l’entorn més immediat, la natura. Connectaràs
amb l’origen de la història d’aquests pobles.

Acollida
Les masies són un element clau de la història
econòmica i social del país fins ben entrat el segle XX.
Compartiràs aixopluc en aquests habitacles que han sigut
unitats de producció, espais de convivència i instruments
de gestió del territori durant segles.

Paisatge
La natura proposa i la cultura disposa; així és com es
construeixen els paisatges. El paisatge és fruit de milers
d’anys d’història, de perseverants esforços del present i de
desitjos del futur. Conèixer-lo és estimar-lo i respectar-lo.

Amb la col·laboració de:

La venda de proximitat està
regulada i permet identificar els
pagesos catalans que venen ells
mateixos els seus productes al
públic, segons el Decret 24/2013
Disseny gràfic:
portadisseny.cat

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya

