Ruta 12: La Segona Sèquia i el Castell del Remei
LLEIDA

Girona

Barcelona

Trajecte: Linyola-Segona Sèquia-Castell del Remei-Linyola
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 0 metres
Extensió: poc més de 18 km
Durada sortida: 4 hores (a peu)

A Bellcaire d'Urgell

uia

A partir d'aquí, tornem a Linyola pel camí que surt de la bassa que hi ha al darrere del restaurant i al peu
d'una creu de terme. Anem en direcció oest, tot seguint el curs de la sèquia de Boldú, passant pel costat de
les vinyes i els camps de conreu de cereals i fruites.
En un moment del recorregut, i aproximadament a uns dos quilòmetres i mig, trobem dos encreuaments de
camins: primer trenquem a mà dreta (direcció nord) i després a mà esquerra (direcció est). Seguidament,
passem pel costat de la masia anomenada Cal Marededéu i ens tornem a trobar amb el Canal Auxiliar del
canal d'Urgell; el creuem i continuem el camí fins a trobar la nova variant de la carretera de Mollerussa a
Bellcaire (LV-3322). La travessem i entrem a la población de Linyola, passant pel costat de l'empresa de llet
Llet Urgell, i continuem carrer amunt fins a la plaça de l'Ajuntament.
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A Mollerussa

quia

Després de passar el molí creuem per un pont a l'altra banda de sèquia i continuem pel camí fins a arribar al
camí asfaltat que ens portarà al caseriu del Castell del Remei. En aquest punt, deixem definitivament la Sego
na Sèquia del canal d'Urgell i ens dirigim pel citat camí cap al Castell del Remei, antiga finca de la família Gi
rona que actualment pertany a la família Cusiné de Mollerussa. Hi trobem vinyes i cellers on s'elabora el vi i
el cava de la marca Castell del Remei, amb Denominació d'Origen Costers del Segre (es poden visitar).

LV-3331

Segona Sè

Continuem seguint la sèquia pel camí de la dreta fins a arribar a un antic molí que aprofitava l'aigua de la sè
quia per fer anar la maquinària. Poc abans d'arribar al molí i al nord de la sèquia es troba el caseriu de Tor
reneral, que disposa d'una bassa d'aigua que ens permet imaginar –a petita escala– com va ser (o serà en el
futur) l'estany d'Ivars.

CASTELL
DEL REMEI

Auxiliar d'Urgell

Pel camí trobem la carretera que va de Linyola a Penelles (LV-3331). La creuem i continuem per l'esquerra
de la sèquia. Al nord deixem el llogaret de Bellestar, conegut popularment com la Torre del Capità. En tro
bar el camí que porta a La Torre del Capità, ens desviem de la banqueta de la sèquia i continuem pel camí
esmentat fins a trobar una cruïlla de camins, on girem a mà dreta fins a tornar a trobar a mà dreta Cal Pubill i
seguidament la Segona Sèquia del canal.

Cal Pubill

l
Cana

Al cap de poc ens trobem caminant entre el Canal Auxiliar del canal d'Urgell i la Segona Sèquia del canal
d'Urgell fins a arribar al punt de connexió abans descrit. A partir d'aquí, el recorregut anirà seguint el curs
de la Segona Sèquia del canal d'Urgell, en direcció est i en sentit invers a la direcció de l'aigua, fins a arribar al
camí asfaltat que ens durà al caseriu del Castell del Remei.

Tarragona

Segona Sèq

Itinerari:
Sortim de la plaça de l'Ajuntament de Linyola fins a trobar la carretera de Mollerussa a Bellcaire d'Urgell
(LV-3322). Seguim en direcció a Bellcaire fins a arribar a la Cooperativa del Camp de Linyola i continuem
per la carretera fins a trobar un camí a mà dreta. El seguim tot recte fins a trobar el Canal Auxiliar (també
podem fer aquest recorregut de la següent manera: a l'entrada de la cooperativa, trenquem a mà dreta se
guint una filera de pins fins a arribar a la sèquia, que seguim fins al camí; girem a mà dreta i seguim el camí fins
al Canal Auxiliar del canal d'Urgell).
Seguim el canal en sentit invers a la direcció de l'aigua fins a la connexió amb la Segona Sèquia del canal
d'Urgell i continuem per la banqueta de la Segona Sèquia uns 200 m, passem a l'altra banda de la sèquia per
una passarel·la i continuem en direcció inversa d'on veníem (direcció est).

A Penelles

Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Cellers del Castell del Remei (telèfon 973 58 02 00 / 973 58 06 32)
– Col·lecció d'Eines del Camp d'Antoni Mas, a Linyola (telèfon 973 71 44 13)
– Col·lecció d'Eines del Camp de Josep M. Martí Solé, a Linyola (telèfon 973 57 50 46 / 973 71 44 42)
– Galeria d'Art Paco Majoral Pedrós, a Linyola (telèfon 973 57 51 95)
– Galeria d'Art Robert Pérez Palau, a Linyola (telèfon 973 57 53 08)
– Col·lecció de Fusta Tallada de Pere Ramon Pedrós, a Linyola (telèfon 973 57 50 84)
– Col·lecció de Vins i Tabac de Josep Puigpinós, a Linyola (telèfon 973 57 52 93)
– Les Sitges, a Linyola
Informació turística: Oficina de Turisme de Balaguer - telèfon 973 44 66 06 - www.balaguer.com
Oficina de Turisme Comarcal del Pla d'Urgell - telèfon 973 71 13 13 - www.plaurgell.org
Organitza: G. E. Serralada - telèfon 973 71 17 62

