Ruta 2: El túnel de Montclar
LLEIDA

A Montsonís
Trajecte: baixador nord del túnel de Montclar-baixador sud del Túnel-poble i castell de Montclar-Foradada-baixador nord del túnel
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 140 metres
Extensió: 17 km
Durada sortida: 6 hores (4 hores i mitja a peu)
Itinerari:
L'excursió comença al baixador que el canal d'Urgell té uns 700 m abans d'arribar al túnel. Hi arribem en cotxe pujant per l'antiga C1313 des de Lleida. Passades les entrades al poble de Foradada, trobem a mà esquerra un camí de terra que fa pujada. Es poden veure
dues bigues de formigó unides a una de més petita per la part superior, que marquen l'inici del túnel. Seguim el camí que voreja el canal
uns 700 m fins a una granja on es pot aparcar.
Un cop hem aparcat, caminem uns metres i a mà esquerra trobem el baixador cap a la llera del canal (ja ens hem canviat el calçat i por
tem botes de regar, impermeable, casc i llum). Caminem 700 m abans del túnel, 4.950 m per dins del túnel (del tot fosc, excepte pels
nostres llums, cal recordar-ho) i 800 m després de la sortida a l'aire lliure, fins al baixador de la sortida sud (no ens traurem el casc fins
aquí, ja que el canal acaba en un engorjat).
[Si es vol fer la ruta quan hi ha aigua al canal, no es pot travessar el túnel. Per arribar al poble de Marcovau, caldrà se
guir el camí que trobem només travessar la carretera C-26. Un cop allí, seguim en direcció sud cap a Montclar]

A Rubió

A Artesa de Segre
- la Seu d'Urgell

Observacions: la sortida només es pot fer a la tardor o a l'hivern, quan no passa aigua pel túnel, i a més es necessita l'autorització
de la Casa Canal per poder-la fer. Cal portar botes de regar, impermeable, casc i llum. La visita al castell de Montclar és de
pagament (cal concertar la visita trucant al telèfon 906 42 20 45).
Informació turística: Oficina de Turisme de Balaguer - telèfon 973 44 66 06 - www.balaguer.com
Oficina de Turisme Comarcal de l'Urgell - telèfon 973 50 07 07 - www.urgell.org
Organitza: C.E. Balaguer - telèfon 973 44 87 91
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Ens traiem les botes i ens posem un calçat més còmode per caminar. Sortim del baixador i caminem els 4.250 m (i 140 de desnivell)
que ens separen del poble i del castell de Montclar. Ho farem en 1 hora. Agafem el camí que passa pel costat del canal i el seguim a mà
esquerra. Uns 600 m després trobem una cruïlla i girem a l'esquerra. Uns 150 m més endavant hi ha una altra cruïlla, girem també a
l'esquerra. Uns 50 m després, trobem un camí. Podem agafar les dues direccions, però optarem per la que té un trajecte una mica més
llarg: tirem a l'esquerra. Passats 150 m, trobem un altre camí: anem cap a la dreta i ens dirigim directament a Montclar. Les vistes són
molt boniques. Quan arribi el moment, veurem un monòlit que va rebre l'impacte d'un obús durant la Guerra Civil.
Un cop a Montclar, descansem, contemplem la panoràmica (es pot veure tota la vall) i visitem el castell. Feta la visita, comencem a ca
minar cap a Foradada. Sortint del castell, baixem per un camí quitranat; el quitrà desapareix, però nosaltres seguim el camí durant uns
2.600 m. Passat el Serrat del Creus, el camí es bifurca a l'esquerra durant 100 metres. Trobem un camí, el seguim a la dreta fins a la
cruïlla amb la C-1313. Fins a la cruïlla de l'antiga C-1313 hi ha 3.700 m (110 m de desnivell de baixada), que cobrirem en 45 minuts.
Passem la carretera. Ara només falten 2.500 m (amb 70 m de pujada fins a Foradada i 100 m de baixada entre Foradada i el punt de
partida), que cobrim en 35-40 minuts. Passem per Foradada, on podem veure la pedra foradada que dóna nom al poble. Aquí trobem
dos prestigiosos restaurants on quedar-se a dinar i la possibilitat de visitar els pobles de Rubió i de Montsonís. Seguim cap a Foradada.
Passem el poble, mentre mirem la serra.Arribem a una cruïlla des d'on podem anar a Rubió, a Montsonís (tots dos a menys de 2 km) o
bé seguir el camí que ens interessa: el primer que es troba a la nostra dreta. El seguim i arribem directes al punt de sortida i al nostre
transport. Ja hem acabat l'excursió.
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Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– El túnel de Montclar. És l'obra d'enginyeria més important del Canal d'Urgell i fou el túnel més llarg d'Europa durant molt de
temps. Projectada per Pere de Andrés i executada per l'enginyer Domingo Cardenal, l'obra fou bastida entre 1853 i 1861.
– El castell de Montclar, documentat ja l'any 981 i declarat Monument historicoartístic (telèfon 906 42 20 45).
– Els pobles de Montclar, Foradada, Rubió i Montsonís (que també té castell).
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