Ruta 4: La Tercera Sèquia i el salt del Duran
LLEIDA

Girona

Barcelona
Tarragona

Trajecte: Vilanova de Bellpuig-salt del Duran-Casa Canal
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 0 metres
Extensió: 8 km
Durada sortida: 2 hores (a peu) + visita
Itinerari:
Anem en cotxe des de la Casa Canal de Mollerussa fins a Vilanova de Bellpuig per la carretera
N-II. Sortim a peu de Vilanova de Bellpuig pel camí que comença a la carretera comarcal de
Bellpuig a les Borges Blanques (C-233), en direcció sud fins a arribar al canal d'Urgell. En
aquest punt del canal té lloc la presa d'aigua de la Tercera Sèquia del canal d'Urgell. A partir
d'aquí, ja no deixarem els camins que transcorren a banda i banda de la sèquia fins a arribar a
Mollerussa.
Agafem el camí que trancorre per l'esquerra de la sèquia en direcció de l'aigua. El primer que
es troba a pocs metres de la presa és un salt d'aigua amb una antiga fàbrica de pinso. Traves
sem la sèquia cap al marge dret i continuem el camí. Després de recòrrer aproximadament un
quilòmetre i mig, creuem la C-233 i aprofitem per tornar a canviar de marge (esquerre). A un
quilòmetre trobem el lloc anoment salt del Duran, un salt d'aigua on antigament es produïa
llum i que actualment torna a funcionar. El recinte, propietat de l'Ajuntament de Mollerussa,
és una enclotada on hi ha un edifici amb el generador per fer llum. Al voltant de l'edifici hi ha
diverses fonts d'aigua.
A la sortida del salt del Duran trobem un pont amb un camí que duu a la població de Vilanova
de Bellpuig. Continuem el camí de l'esquerra del canal fins al següent pont (abans haurem pas
sat els dipòsits mancomunats de Mollerussa i el Palau d'Anglesola). Aprofitem aquest pont per
passar al marge dret i continuem el recorregut. Una mica més enllà trobem un nou pont amb
un camí que, si l'agaféssim a mà dreta, ens duria a la població de Golmés. No obstant, nosal
tres continuem el curs del canal pel mateix costat fins al següent pont. A l'arribar-hi, creuem
la sèquia, continuem pel costat esquerre i passem per davant d'un altre antic salt de llum (ac
tualment és una casa particular). A partir d'aquí comencen a veure edificacions. Continuem el
recorregut per la mateixa banqueta del canal, deixem el camí més transitat per cotxes i arri
bem al següent salt d'aigua, a la mateixa entrada de la ciutat de Mollerussa.
A l'esquerra del salt es troba una antiga farinera que aprofitava el salt d'aigua per fer llum.
Continuem per un passeig que cobreix un tros de la sèquia, a mà dreta deixem el quarter dels
Mossos d'Esquadra i arribem a una rotonda A l'altra banda de rotonda es perfila un passeig
amb unes fileres de pins amb la Tercera Sèquia del Canal d'Urgell al bell mig. Després de pas
sar una rotonda, cal travessar la carretera de Mollerussa a les Borges Blanques (L-200) i tot
seguit trobem un nou salt d'aigua. Aquest era aprofitat per fer llum i per donar aigua a una an
tiga fàbrica de paper, La Forestal d'Urgell.
Som al tram final del recorregut. Després de passar per davant dels pavellons firals, travessem
la carretera de Mollerussa a Torregrossa (LV-2001) per arribar a l'últim salt d'aigua, que es
troba abans de la carretera N-II i davant mateix de l'edifici de la Casa Canal d'Urgell. L'edifici
és la seu social de la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell i acull també el Museu del Canal
d'Urgell. Fi del recorregut. Tan sols ens queda anar a recollir els cotxes a Vilanova de Bellpuig.
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Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Espai Cultural dels Canals d'Urgell. Av. Jaume I, 1 (Mollerussa). De dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h;
diumenges i festius, de 10 a 14 hores; dilluns no festius, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener tancat. Telèfon: 973 60 39 97.
– Museu dels Vestits de Paper. C/ Ferrer i Busquets, s/n (Mollerussa). Hores convingudes. Tel. 973 60 06 80.
Informació turística: Oficina Comarcal de Turisme - telèfon 973 71 13 13 - www.plaurgell.org
Organitza: G. E. Serralada - telèfon 973 71 17 62

