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Geogràficament, la Baronia de Rialb 
està situada en una zona que, en 
els últims anys, ha sofert una forta 
transformació i redifinició territorial; 
per la construcció del pantà de Rialb, 
significativa i a tenir en compte pel 
futur desenvolupament de la zona. 
El pantà de Rialb està ubicat en un 
espai natural d’una gran riquesa 
paisatgística comprès entre les 
comarques de la Noguera i l’Alt 
Urgell, en una zona muntanyosa 
on es troba la confluència dels rius 
Rialb i Segre; al terme municipal 
de la Baronia de Rialb, s’hi troba la 
corresponent presa d’acumulació i 
regulació d’aigües.
S’ha definit un important programa 
dedicat a la salvaguarda i 
conservació del Patrimoni Històric 
i Cultural; i un dels programes 
d’actuació es centra en l’adequació 
ambiental de l’entorn del pantà.
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Monument megalític molt conegut a la prehistòria catalana, 
fet de grans pedres verticals i una roca.
L’entrada al monument funerari està al costat nord i és 
mig tapada per una llosa, on s’hi pot veure un dibuix lineal 
esgrafiat. Va ser traslladat,ja que quedava afectat pel nivell de 
l’aigua del pantà.

Església d’estructura basilical amb tres naus cobertes amb 
voltes de canó, de perfil semicircular.
La porta, resolta en arc de mig punt, conserva el llindar amb 
les traces d’obertura i tancament de les dues fulles. Les 
façanes són totalment llises i sense ornamentació, i han 
perdut els ràfecs originals, llevat dels absis, on es conserven 
fragments molt malmesos de la decoració, formada per un 
fris d’arcuacions llombardes.

fitxa tècnica:
Data de construcció: s. XI
Ubicació: damunt d’un turó al marge dret del Rialb, al
nucli de la Torre.

refugi formidable

la ruta del Dolmen
Aquesta proposta d’itinerari es 
desenvolupa pels voltants del 
pantà. Direcció Ponts-Tremp per 
la C1412B, el recorregut parteix 
del camí perimetral (km 5,6) i 
acaba a l’àrea del Dolmen. Al llarg 
de l’itinerari podem gaudir d’una 
riquesa paisatgística i d’un entorn 
natural de gran magnitud. Aquesta 
ruta només és la mínima expressió 
del que es pot viure i veure, aquí, a la 
Baronia de Rialb.

Recomanacions:
• Interessant portar càmera de fotos 

i prismàtics per admirar i registrar 
l’entorn.

• El temps pot variar en funció de la 
duració de les parades.

Punts d’interès:
• Dolmen de Sols del Riu
• St. Girvés
• Sta. Eulàlia
• Pantà de Rialb
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La ruta del dolmen

Allotjament rural

Dolmen de Sols de Riu

Sta. Eulalia de Pomanyons  

St. Girvés de la Torre

Retaule de St.Iscle i  
Sta. Victòria
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Dolmen de Sols del Riu

Sta. Eulàlia de Pomanyons

St. Girvés de la Torre

Església d’una sola nau, coberta amb una volta de canó 
de perfil semicircular i acabada a llevant amb un absis 
semicircular, precedit d’un estret tram presbiteral. La porta 
manté perfectament l’arc interior. L’edifici no presenta 
cap tipus de decoració. Va ser traslladada, ja que quedava 
afectada pel nivell de l’aigua del pantà.

fitxa tècnica:
Data de construcció: s. XI-XII
Ubicació: àrea del Dolmen, al nucli de la Torre.
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