Ruta 6: El Baix Segrià
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Trajecte: Lleida-Albatàrrec-Montoliu-Alfès-Vinfaro-aeròdrom d'Alfès-Artesa de LleidaCastelldans-Puigverd de Lleida-Margalef-Mare de Déu de Vensilló-els Alamús-Lleida
Mitjà de desplaçament: en cotxe
Desnivell: 0 metres
Extensió: 100 km
Durada sortida: 8 hores (en cotxe)

Agafem el carrer de Castelldans que ens portarà fins al camí d’Artesa a Castelldans, travessem
el canal auxiliar d’Urgell i continuem pel camí fins a tornar a creuar un altra sèquia del canal
d’Urgell. Agafem el camí de la banqueta fins a arribar al pont de l’autopista, el creuem i entrem
a Castelldans (possibilitat de dinar al Bar Mundial, amb menú del dia). Fem una visita cultural al
poble, que té interessants façanes i bones vistes des del turó de les antenes. Hi ha la possibili
tat de visitar Mas Melons (àrea de protecció).
Sortim de Castelldans en direcció a Puigverd de Lleida. Visitem el poble i ens dirigirem a Mar
galef (direcció cap a Tarragona). Fem el cim de Margalef (cal vigilar amb els forats dels caus ) i
trobem les ruïnes de l'ermita de Sant Pere. També podem visitar, si tenim ocasió, el castell de
Margalef i l’ermita de Sant Bartomeu. De Margalef anem direcció a Torregrossa. Una cop
creuada la Quarta Sèquia del canal d’Urgell, s’agafa el camí de l’esquerra, que ens porta a la
granja del pla de Vensilló (terme dels Alamús), on hi ha un xop centenari. Deixem la granja i
seguim un camí vora una bassa de reg fins a l’ermita o Santuari de la Mare de Deu de Vensilló
(és propietat privada i rarament és obert). Des de l’ermita i en línia recta, seguint la pista, arri
bem als dipòsits d’aigua de Bell-lloc i a una zona lúdica de descans (la Pinassa de Bell-lloc).
Des de la Pinassa de Bell-lloc agafem el camí a ponent, que ens portarà als Alamús. Visitem el
poble i l'agregat de la Barceloneta. Hi ha una font d’aigua important. Sortim dels Alamús pel
Camí Vell de Lleida i arribem al tossal de la Moredilla. Fem cim (amb cura, ja que vora la fita hi
ha un gran forat ), amb una magnifica visió de la plana del Segrià. Retornem a la pista i qualse
vol camí que vagi cap al sud ens portarà a l'altre costat del canal auxiliar d’Urgell. Seguim per la
banqueta i arribem al Polígon del Camí dels Frares i tot seguit fem cap al barri dels Magraners,
ja a la ciutat de Lleida, on finalitzem el recorregut.
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Itinerari:
Sortim des del barri de la Bordeta de Lleida en direcció a Albatàrrec. Visitem al poble i continuem per la carretera general cap a Montoliu. Visitem també Montoliu i sortim pel SE cap a
Vinfaro. Ens aturem a la zona coneguda com les Penyes (al costat d’una cruïlla) i fem el cim
del Tossal, de 214 m d’alçada. Gaudim de magnífiques vistes dels voltants. Girem a la dreta
(carretera C-12) fins a trobar la cruïlla del camí de Sunyer a Alfès.
Arribem a Alfés i fem una visita turística al poble. Hi ha magnífiques vistes des de l’ermita de
Sant Salvador. Sortim d’Alfés en direcció a Vinfaro. Gaudim dels tossals, especialment dels
situats a la dreta (hi ha una petita pinassa al vessant E), amb les restes de l’antiga fortalesa a
dalt del turó. De Vinfaro anem a l'aeròdrom d’Alfés. Tenim la possibilat de dinar al seu restau
rant (cal reservar al telèfon 973 29 08 29). Al NW de les instal·lacions agafem la carretera as
faltada en direcció N. En arribar a la segona cruïlla a la dreta (camí de Montoliu a Artesa de
Lleida), ens endinsem per aquesta pista estreta però transitable fins a arribar a la banqueta del
canal d’Urgell, que seguim fins al poble d’Artesa de Lleida. Fem una visita cultural a la vila (no
vament, possibilitat de dinar en algun dels restaurant del poble).
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Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Pobles d'Albatèrrec (castell), Montoliu, Alfés, Castelldans, Puigverd de Lleida, els Alamús
– Ciutat de Lleida
– Castell de Margalef, ermita de Sant Bartomeu, ermita de la Mare de Déu de Vensilló
– Aeròdrom d'Alfés
– Turons de les Penyes, Vinfaro, Margalef i la Moredilla
– Àrea de protecció de Mas Melons
Observacions: aquesta ruta es fa bàsicament en cotxe.
Informació turística: Oficina de Turisme de la Generalitat de Catalunya - telèfon 973 27 09 97 - www.gencat.net/turisme
Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Lleida - telèfon 902 25 00 50 - www.turismedelleida.com
Organitza: C. E. Balàfia - telèfon 630 46 88 99

