
Trajecte: pantà de Sant Llorenç-sifó de Sió-Sant Jordi de Muller
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta (itineraris no coincidents)
Desnivell: 40 metres
Extensió: poc més de 12 km (9+3 Km)
Durada sortida: 3 hores (a peu)

Itinerari:
TRAM I: PANTÀ DE SANT LLORENÇ-INICI SUBCANAL
Des de Balaguer, sortim cap a Sant Llorenç de Montgai. Travessem el Pont Vell de Balaguer, girem a la dreta i 
seguim els indicadors que porten al poble de Gerb. Un cop a Gerb, hem de continuar per la mateixa carre
tera. Ens portarà a la presa i al poble de Sant Llorenç. Deixem el vehicle al càmping que hi ha abans d'entrar al 
poble. A l'altre costat de la carretera tenim un cartell indicador del trajecte que farem. 

Nosaltres visitarem l'inici del subcanal, que és una petita variant d'aquest trajecte. Així, quan travessem el 
partidors de la pressa, en lloc de girar a l'esquerra, girem cap a la dreta. Baixem les escales, continuem pel ca
minet fins a l'indret, uns 300 m després, on comença el subcabal d'Urgell. Un cop feta la visita, tornem per on 
hem vingut i seguim el circuit que voreja la pressa. Passem pel poble de Sant Llorenç. 

Acabada aquesta visita, en la qual podem gaudir de la vegetació i la fauna de la zona (especialment aus), po
dem fer una visita complementària: l'ermita de la Mare de Déu del Castell i l'antic castell de Sant Llorenç. Des 
del càmping divisem aquestes construccions a la serra situada a la nostra esquerra. Per arribar-hi, agafem els 
cotxes del càmping, seguim per la carretera en direcció a Sant Llorenç durant 1 km. Quan veiem una cruïlla 
que posa “Estació”, ens desviem i arribem a l'estació de Renfe. Veiem just davant nostre un corriol que porta 
a l'ermita i el seguim. Són 240 m de desnivell en només 1 km d'ascensió dura, però les vistes s'ho valen.

TRAM II: SIFÓ DEL SIÓ-SANT JORDI DE MULLER
Del del Pont Vell de Balaguer, seguim pel carrer Urgell fins al trencant, a mà esquerra, corresponent a la car
retera de Camarasa (C-147). La seguim i a 1 km i trobem una bifurcació. Girem a la dreta (direcció a Agra
munt) i 500 m després passem per sobre del subcanal. El següent trenca a la dreta i ens portarà a Sant Jordi 
de Muller, que és a 500 m. Un cop a Sant Jordi, deixem els vehicles. Podem veure el tram final de la Primera 
Sèquia i el desguàs al Sió. Es pot resseguir uns metres i gaudir de l'arbreda, el paisatge i l'ermita. Després de la 
visita, tornem caminant pel camí per on hem vingut en cotxe i, en arribar a la carretera, la travessem i seguim 
pel camí que veiem uns metres més endavant i que ens portarà al sifó de Sió. Hi viu una família. Un cop acaba
da la visita, tornem a Sant Jordi i acabem la ruta.

ITINERARI EN BICICLETA (CÀMPING SANT LLORENÇ-SANT JORDI DE MULLER)
Des del càmping de Sant Llorenç, travessem el partidor, girem a la dreta i trobem unes escales (hem de bai-
xar de la bicicleta). Seguim el subcanal 6 km fins a arribar al sifó de Sió. Baixem de la bicicleta. Obrim una por
ta (la veiem clarament) i la tanquem darrere nostre. Continuem el trajecte seguint el camí. Arribem a la car
retera, la travessem pel camí que tenim davant nostre, una mica a l'esquerra. Després de 500 m som a Sant 
Jordi de Muller. La tornada es fa pels mateixos indrets.

Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– La ciutat de Balaguer (santuari del Sant Crist, església de Santa Maria, ruïnes del Castell Formós, plaça 
Mercadal, Museu Comarcal de la Noguera, etc.)
– El pantà de Sant Llorenç (espai d'interès natural)

Observacions: en l'itinerari en bicicleta, no és recomanable fer la volta al pantà si un no és expert en 
BTT, perquè hi ha algun tram de dificultat alta). 
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Ruta 8:  El subcanal d'Urgell

Informació turística:  Oficina Turisme Balaguer - tel. 973 44 66 06 - www.balaguer.com
Organitza: C.E. Balaguer - telèfon 973 44 87 91


