Ruta 14: L'estany d'Ivars
LLEIDA

Girona

Barcelona
Tarragona

Trajecte: Vila-sana–Barbens–el Bullidor–Ivars d'Urgell–Vila-sana
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 0 metres
Extensió: poc més de 24 km
Durada sortida: 6 hores (a peu)

LV-3338

Itinerari:
LA RUTA DE L'ESTANY
La ruta comença a Vila-sana. Ens situem al carrer de Castellnou i el seguim fins que ens
trobem als afores del poble en direcció sud-est. Seguim aquest camí. Abans d'arribar a
Castellnou de Seana, trobem un camí asfaltat. El seguim fins a arribar al poble i el vore
gem fins que trobem la bifurcació del camí. Un va cap a Barbens i l'altre cap a Ivars
d'Urgell. Nosaltres anem en direcció a Barbens.
Trobem la carretera LV-3344. La creuem amb compte i seguim en direcció a Barbens. Al
poble de Barbens hi podem visitar l'antic castell dels templers, actualment seu de
l'Ajuntament. En aquest edifici trobem escuts dels cavallers de la creu i una antiga torre
de defensa. Podem gaudir de la bella creu de terme del poble del Bullidor, que actual
ment és a la plaça de l'Església de Barbens, i de la impressionant casa dels Veciana, amb
les seves característiques torres i els cimboris. Un cop feta la visita, anem cap a la pista
poliesportiva. D'allí seguim cap al nucli agregat del Bullidor. Sortim, doncs, del poble en
direcció nord seguint una pista asfaltada.
Trenquem cap a l'esquerra per un camí que va directe al Bullidor. Travessem aquest nu
cli i seguim en direcció cap al bell casalot de Montalé (11,9 km), una antiga masia ja docu
mentada el segle XII. Un cop a Montalé, girarem a l'esquerra pel camí principal fins que
arribem a la carretera LV-3338 i l'agafem al tram que porta fins a Ivars d'Urgell (14,2
km), on podem visitar les cases i les dues places del nucli antic. Després ens dirigim a
l'antic estany. Sortim d'Ivars d'Urgell en direcció a l'estany dessecat. Abans d'abandonar
el nucli urbà trobem un encreuament de camins. Nosaltres seguim en línia recta.
Trobem una bifurcació del camí i seguim cap a la dreta. Trobem unes granges, i poc
després (17,8 km) tenim la impressionant vista del que va ser l'estany d'Ivars i Vila-sana,
dessecat a mitjans del segle XX i que en la seva època era l'estany interior més gran de
Catalunya. Després de gaudir d'aquest espectacle natural, seguim pel camí fins a trobar
el canal.
Creuem el canal i seguim recte fins que trobem un camí principal que ens creua (20,9
km). Seguim aquest camí per l'esquerra fins a arribar a Vila-sana (24,1 km), lloc des d'on
haviem començat la ruta.
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Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Castell templer de Barbens, actualment seu de l'Ajuntament
– Montalé, antiga masia documentada al s. XII
– Nucli antic d'Ivars d'Urgell
– Natura i conreus del Pla d'Urgell i antic Estany d'Ivars
Observacions: ruta d'escassa dificultat, que es pot fer tot l'any
Informació turística: Oficina de Turisme Comarcal - telèfon 973 71 13 13 - www.plaurgell.org
Organitza: G. E. Serralada - telèfon 973 71 17 62

