Ruta 10: Artesa de Segre i el Castellot
Alentorn
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Barcelona
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Trajecte: Artesa de Segre-aqüeducte del Senill-el Pont d'Alentorn-Vilves-Artesa de SegreCastellot
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 40 metres + 140 metres Castellot
Extensió: poc més de 16 km
Durada sortida: 4 hores (a peu)

Vilves

Itinerari:
Iniciem (i finalitzem) la ruta a la gasolinera de l'entrada d’Artesa de Segre. Caminem seguint la
carretera en direcció a Balaguer fins al pont sobre el canal d'Urgell (són aproximadament 500
m). Entrem per un camí que dóna a la banqueta del canal, a la nostra esquerra. No passem per
sobre del canal. Des del pont es veu la banqueta. La seguim i al cap d'uns 600 m tenim una vis
ta del Castellot, on abans hi havia el castell d'Artesa. Arribem a les reixes de l'aqüeducte del
Senill (l'aqüeducte és de pedra, té una llargada d'uns 700 m i acaba just sobre el barranc del
Senill). Travessem el pont del Senill (el canal hi passa per sobre). És millor que els que van amb
bicicleta baixin i caminin els 10 m que hi ha. Continuem per la banqueta del canal fins a arribar
al túnel de Sant Jordi. Seguim el camí que passa per damunt i que ens portarà a la C-13.
Un cop arribats aquí, podem travessar la carretera i buscar un pas situat a mà esquerra vore
jant el tossalet que veurem davant nostre i que ens portarà fins a la sortida nord del túnel de
Sant Jordi. Si volem passar per un camí menys feréstec, haurem de seguir la carretera en di
recció a Artesa (a mà esquerra, pendent avall) uns 300 m. Trobem un camí a la dreta de la car
retera amb fort pendent i el seguim (si es va amb bicicleta, aquest és el camí més indicat).
Per qualsevol dels dos camins arribarem al pont sobre el canal d'Urgell que es veu des de la
carretera mateix (cal seguir la carretera uns metres avall, en direcció a Artesa). Quan arribem
al pont, no seguim la banqueta (que ens portaria directament a un altre túnel del canal
d'Urgell, anomenat de la Iessera), sinó que continuem pel camí que ve de la carretera. Fem un
recorregut de menys d'1 km pel camí i arribem un altre cop a la banqueta del canal després
d'aquest segon túnel. Seguim la banqueta del canal fins a arribar a la colònia de la fàbrica
d'Alentorn. Aquí hi ha un complex residencial, una fàbrica d'embotits i una minicentral elèctri
ca. Acabada la visita a la colònia, continuem per la banqueta del canal fins a Vilves, on obser
vem la torre Mora, de caire defensiu, que actualment és habitatge (si continuem per la ban
queta, podem enllaçar amb la ruta del túnel de la Llenguadera).
Un cop vista la torre, tornem per la banqueta i ens dirigim al Pont d'Alentorn. Travessem el
Segre pel pont de la carretera que porta a Alentorn (i al Pallars). Passat aquest pont, deixem la
carretera i agafem el camí a mà esquerra que ens portarà a Vernet (són uns 2,5 km de camí).
Seguim aquest camí paral·lel al riu Segre, passem al costat d'una gravera, tot aprofitant per
gaudir de la vista de la vegetació i la fauna (sobretot aus) de la ribera del Segre.
Quan arribem a Vernet, agafem la carretera que ens portarà a Artesa. Passem per sobre del
riu. Una vegada a Artesa de Segre, travessem la carretera de la Seu, continuem en direcció a
Balaguer, i el primer carrer a l'esquerra ens portarà cap al Castellot. Només hem de seguir el
carrer i les indicacions. És recomanable fer la pujada a peu, pel fort pendent. Un cop a dalt i
després de gaudir de les vistes, tornem a baixar pel mateix lloc fins a la carretera, que hem de
seguir fins a la gasolinera.
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Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Museu Comarcal del Montsec, a Artesa de Segre (telèfon 973 40 00 13)
– L'aqüeducte del Senill, la fàbrica d'Alentorn, la torre Mora de Vilves, Vernet i el Castellot d'Artesa.
– Altres possibles visites a la zona són l'ermita de Salgar, el castell de Montsonís (telèfon 906 42 83 24) i el castell de Rubió.
Observacions: en cas de voler visitar l'aqüeducte, que habitualment és tancat, cal posar-se en contacte amb la Casa Canal de
la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell (telèfon 973 60 01 90).
Informació turística: Oficina de Turisme de Balaguer - telèfon 973 44 66 06 - www.balaguer.com
Organitza: C. E. Balaguer - telèfon 973 44 87 91

