
Trajecte: 

Bellpuig-Tossal de Montcofre-Mas d'Estadella-Ermita de Mon
talbà-salt d'aigua de la Farinera Vella de  Bellpuig-Bellpuig

Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 0 metres
Extensió: 16 km
Durada sortida: 4 hores (a peu)

Itinerari:

Sortim de la plaça Ramon Folch de Bellpuig (popularment 
coneguda com “El Parc”) i ens dirigim cap a l'encreuament 
conegut com “Els quatre camins”. Allí continuem pel llom del 
Montperler, passant pel costat del circuit de motocròs, fins 
arribar al tossal de Montcofre, on es poden veure restes forti
ficades de la Guerra Civil.

Continuem pel camí que ens porta al Canal d'Urgell, que se
guim pel seu marge cap a la dreta. Trobem primer a l'esquerra 
el Mas d'Estadella (edifici masia medieval) i després, també a 
l'esquerra, l'ermita de Montalbà (Preixana). A continuació 
veiem a la dreta els dipòsits d'aigua de Bellpuig i després un 
pont, on deixem el marge del canal per agafar un camí. Aquest 
camí ens portarà fins al pantà que hi ha a sobre del salt d'aigua 
de la Farinera Vella de Bellpuig (central elèctrica actualment 
en funcionament). 

Per finalitzar aquesta excursió, visitem (depenent de l'hora 
d'arribada a la vila) el convent de Sant Bartomeu o l'església de 
Sant Nicolau, amb el Mausoleu de Ramon Folch de Cardona.

Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
La vila de Bellpuig ens ofereix, per la seva història, diversos llocs d'interès per ser visitats:
– Convent de Sant Bartomeu. Visites de dimarts a diumenge, de 10 a 13 h i de 15 a 17 h 
   (telèfon 973 32 02 92)
– Mausoleu de Ramon Folch de Cardona, situat a l'església de Sant Nicolau, i l'escalinata del temple
   (demaneu la clau a l'Ajuntament, telèfon 973 32 04 08)
– Restes del castell (telèfon 973 32 04 08)
– Carrer Major, porxos i façanes del Centre Històric
– Fundació Perelló. Visites concertades (telèfon 973 32 02 93)
– Monuments moderns de la Sardana i del Mil·lenari, obra de l'escultor Jaume Perelló

Informació turística: Oficina de Tàrrega - telèfon 973 50 07 07 - www.urgell.org
	                 Oficina de Bellpuig - telèfon 973 32 02 92 

Organitza:  CE CIM de Bellpuig - telèfon 973 32 04 23

Ruta 3:  la Baronia de Bellpuig
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