Ruta 7: Agramunt i el Pont de Ferro
A Artesa de Segre
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Barcelona

C-14

Trajecte: Agramunt-Pont de Ferro-Preixens-Mafet-Agramunt-Pont de Ferro
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 20 metres
Extensió: poc més de 13 km
Durada sortida: 3 hores (a peu)

Continuem la ruta sortint de Preixens pel carrer corresponent a la carretera d'Artesa
de Segre (LV-3024). Passem pel costat del cementiri del poble. Uns 200 m més endavant
la carretera gira cap a l'esquerra i trobem un camí a la dreta (amb un senyal indicador):
el seguim. Uns 500 m més enllà retrobem la banqueta del canal i la seguim cap a l'esquerra.
Caminem per la banqueta poc més d'un quilòmetre.Veiem Agramunt, al fons a la dreta, i
Mafet, al fons davant nostre. El camí que trobem davant ens portarà novament a la ban
queta i a Mafet, que és a un km de distància. Som a la banqueta un altre cop. La seguim,
travessem la carretera d'Artesa i agafem el Camí Vell de Mafet, que ens portarà una altra
vegada al canal, just a l'entrada d'Agramunt (són 2 km més).
Un cop al punt d'arribada, tenim tres opcions si desitgem continuar l'excursió. Podem
tornar al Pont de Ferro, seguint la banqueta a mà dreta, durant 1 km; podem visitar
Agramunt, que té diversos espais d'interès, o bé podem seguir el sender de gran recor
regut GR3. En aquest darrer cas, sortim del poble, travessem el canal i tirem a mà dreta.
És recomanable arribar al poble clos medieval de la Donzell d'Urgell, a uns 6 km. El po
ble i el paisatge són interessants. El recorregut (anar i tornar) és de 12 km.
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Itinerari:
Iniciem la sortida (amb cotxe) a la cruïlla de les carreteres LV-3025 (Balaguer-Agra
munt-Cervera), LV-302 (Artesa de Segre-Agramunt) i C-240 (Agramunt-Tàrrega). Aga
fem la carretera LV-3025 en direcció a Balaguer. Veurem a 200 m el Canal d'Urgell; se
guim la seva banqueta cap a l'esquerra i a uns 200 m trobarem una construcció verda: és
el Pont de Ferro. Hi ha un espai habilitat per aparcar sota el pont, a la llera del riu Sió.
Un cop visitat el pont –bastit fa 126 anys i perfectament conservat– seguim la banqueta
del canal. Passem pel costat de la depuradora d'Agramunt i contemplem diverses plan
tacions d'arbres. Més endavant albirarem la carretera LV-3025 (d'Agramunt a Balaguer),
seguirem els revolts del canal i veurem el poble de Preixens i, al fons, el seu castell. Hem
recorregut 4 km i veiem un camí a mà dreta, que condueix a Preixens (hi ha un senyal
indicador); el seguim i a 200 m travessem la carretera LV-302; veiem la indicació d'accés
al poble i ens dirigim a Preixens.A la població podem visitar el castell i l'església.
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Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Espai Guinovart, a Agramunt (telèfon 973 39 09 04).
– Casa de Poesia Visual Lo Pardal, a Agramunt (telèfon 973 39 00 87).
– Museu Etnològic Municipal, a Agramunt (telèfon 973 39 00 57).
– Església romànica de Santa Maria i pont romànic sobre el Sió, a Agramunt
– Tomba de Domingo Cardenal, arquitecte del canal d'Urgell, al cementiri d'Agramunt. Situat a la
carretera que porta al poble agregat de les Pulles (cal anar-hi amb cotxe).
– El pont de Ferro del canal d'Urgell.
– Castell i església de Preixens (és privat, telèfon 973 39 00 57)
– Poble agregat de Mafet
Informació turística: Oficina de Turisme de Balaguer - telèfon 973 44 66 06 - www.balaguer.com
Oficina de Turisme Comarcal de l'Urgell - tel. 973 50 07 07 - www.urgell.org
Organitza: C. E. Balaguer - telèfon 973 44 87 91

