Ruta 11: La Primera Sèquia-terraplé
de Castellserà
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Trajecte: inici Primera Sèquia–terraplè Castellserà–Finca Tarassó–inici Primera Sèquia–Rocafinestres–inici
Primera Sèquia
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 70 metres
Extensió: 16,7 km
Durada sortida: 4 hores (a peu)
Itinerari:
Iniciem (i finalitzem) la ruta a la Primera Sèquia. Som al poble de Castellserà (hi podem arrribar agafant el
desviament de la carretera C-148 de Balaguer a Tàrrega). Agafem la carretera a Preixens i Artesa de Segre
(LV-3028). Sabrem que anem per la ruta correcta si passem al costat de l'ermita de Sant Sebastià (encara
dins del poble) i, uns metres més enllà, del cementiri. La carretera passa per sobre del canal d'Urgell.
Aquesta cruïlla és el punt d'inici (hi ha lloc per aparcar).
Comencem a caminar per la banqueta del canal cap al terraplè, en direcció sud. Dos quilòmetres i mig
després trobarem un pont, veurem un senyal de les rutes del canal d'Urgell. Si decidim no tornar pel ma
teix camí, un cop al Tarassó, farem cap a aquest punt. Continuem pel canal. Passat un quilòmetre i mig, tro
bem un altre pont per on passa el camí de Castellserà. L'agafem i girem a la dreta, seguint el rètol. Aquest
camí ens porta directament al Tarassó, passat un quilòmetre. Passem el costat d'una bassa d'aigua. Un cop
al Tarassó (hi ha un rètol que ho indica), truquem i demanem si podem visitar les instal·lacions als seus
propietaris. Cal recordar que aquesta finca va ser la primera regada pel canal d'Urgell. La tornada recoma
nada és pel mateix lloc per on hem vingut. Si volem una mica d'aventura, al tornar, girem al primer trencant
a mà esquerra. Veurem lluny les dues columnes de l'antic camí que portava al Tarassó: hem d'anar-hi i se
guir-lo (està en molt mal estat). Si trobem el camí correcte, tornarem al canal per les C pintades que hem
vist a l'anada. Sigui quin sigui el camí, tornarem a ser a la Banqueta del canal, que ens tornarà al costat de la
sèquia d'on hem sortit i des d'on començarem la segona part de l'excursió: la Primera Sèquia.
Seguim la banqueta de la Primera Sèquia. Passats encara no 2 km, trobem una minicentral elèctrica, que ap
rofita un salt d'aigua. Hi passem i poc després veiem la font del Boix, on podem beure. Uns metres després, veiem un camí a la nostra dreta, que no seguim. La sèquia fa un revolt i veiem un altre camí, també a la
nostra dreta. Hem de seguir-lo. Aquest camí ens portarà directament a Rocafinestres, un roc que és el
punt més elevat de la zona (336 m) i que forma part de la carena de tossalets que separa la vall del Sió de la
plana de l'Urgell.
Des de Rocafinestres podem veure els dos vessants: la riba del Sió i la plana de l'Urgell (destaca el Castell
del Remei). Un cop observada la vista, continuem pel camí que ens ha portat fins a aquí. Uns 300 metres
més endavant, el camí s'acaba en un de més gran. El seguim a mà esquerra durant gairebé 2 km. Els portarà
a la banqueta del canal d'Urgell. Un cop a la banqueta, la seguim en direcció sud, passem per un petit engor
jat que talla la carena que separa la vall del Sió de la plana de l'Urgell pel punt més accessible. Són uns 2 km
fins al punt d'inici.
Si anem en bicicleta, podem ampliar el recorregut girant cap al nord (cap a l'engorjat) i no cap al sud, quan
venim de Rocafinestres. Seguim la banqueta durant 4,5 km fins al pont sobre el canal de la carretera
d'Agramunt a Artesa. La seguim fins a arribar a Preixens i enllacem amb la ruta 7 (Agramunt i el pont de
Ferro). L'extensió conjunta d'aquest nou circuit és de 38 km.
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Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Castellserà i la Finca de Tarassó
– Rocafinestres
– La font del Boix i un salt d'aigua
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

