
Trajecte: Ponts-presa Canal d'Urgell-segona Casa de les Comportes-El 
Tossal-Sant Domènec-Ponts (partidor de Ponts) 
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 50 metres
Extensió: 16 km
Durada sortida: 4 h

Itinerari:
Des de la vila de Ponts, agafem la carretera C-13 en direcció a Lleida fins a 
arribar al pont sobre el riu Llobregós. El travessem cap a la dreta passant 
pel camí del Tossal. Seguim vorejant el Segre fins a trobar una creu i una 
pista asfaltada a l’esquerra (que és per on tornarem). Les deixem enrere i 
seguim pel camí de la dreta, que voreja el riu segre. Molt aviat trobem una 
xopera que rep el nom de Xopera d’en Pau.

Tot just pasada la Xopera d’en Pau, trobem la porta d’entrada de la presa i 
de les comportes. Ha passat aproximadament un hora des que hem comen-
çat. En aquest punt, seguim el túnel de la Llenguadera. 

Per als que no pugin passar pel túnel de la Llenguadera, podem seguir un 
itinerari alternatiu. Seguim pel camí que es troba entre la serra i el riu 
Segre. Arribem a Mas Ferran (a la dreta estaria situat Torreblanca). Un cop 
allí, seguim el camí de l’esquerra, que ens portarà a la sortida del túnel de la 
Llenguadera i a la segona casa de comportes.

De d'aquest indret, continuem per la banqueta del canal d’Urgell fins a tro
bar el pont del Tossal  i girem a l’esquerra. Trobem l’església del Tossal i 
tot seguit una bifurcació. Agafem el camí de la dreta i seguim pel camí que 
porta al poble. 

A la sortida del Tossal, trobem una bifurcació i nosaltres seguim cap a la 
dreta per agafar el camí que ens porta a Sant Domènec, situat a mitja costa; 
allí trobem una pista que ens portarà a un camí enquitranat (anomenat Cap 
de la Costa, al mapa) i el seguim cap a la dreta (és la pista enquitranada que 
hem deixat al començament de la sortida). Veiem la creu. A partir d’aquest 
moment i fins a arribar a Ponts, seguim pel camí per on hem vingut.

Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Col·legiata romànica de Sant Pere, del s. XII, a Ponts (telèfon 973 46 00 03) 
– Museu Francesc Boncompte, a Ponts (telèfon 973 46 00 85) 

Observacions: quan el túnel de la Llenguadera sigui intransitable per la presència d'aigua, seguim l'itinerari alternatiu marcat 
al plànol amb un traç discontinu 

Informació turística:  Patronat Municipal d'Iniciatives de Ponts - telèfon 973 46 00 03

Organitza:  C. E. Pontsicà (telèfon 973 46 01 69)
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