
Trajecte: el Molí d'Espígol (Tornabous)- Anglesola-Bellpuig
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 0 metres
Extensió: 20 km
Durada sortida: 5 hores (a peu)

Itinerari:
Situats al jaciment del Molí d’Espígol, poblat ibèric de la vila de Tornabous, agafem la 
pista a l’est fins al canal, que seguim per la mateixa banqueta aigües avall; a 5 km tro
bem a l’esquerra l’estació de bombeig d’aigües de Tàrrega i més avall travessem la 
carretera C-148 fins a trobar les comportes de la sèquia del mateix canal (9,700 
km). Deixem el canal seguint el Reguer o riu d'Ondara fins a trobar un altre cop la 
C-148 seguint fins a la localitat d’Anglesola (11,500 km), vila ducal on es conserven 
restes medievals com el carrer Major i l’església de Sant Pau, d’estil goticorenaixen
tista.

Seguim pel bell mig de la vila, ara en direcció ponent pel camí de la Plana, seguint les 
fletxes grogues del Consell Comarcal. Deixarem les fletxes per agafar el camí de la 
cara sud, amb l’autovia Barcelona-Lleida a la nostra esquerra fins a arribar a la cen
tral elèctrica i antic Tànquel de la Renfe (15 km). Seguim la pista pel mateix vessant, 
riberegem el Fondo de la Dona Morta i allí trobem l’alzina centenària (17,200 km); 
el camí segueix al sud pel Fondo Llarg i pel camí del bosc fins a arribar a la vila de 
Bellpuig (20 km).

Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Museu-Poblat Ibèric del Molí d'Espígol, al municipi de Tornabous
  (telèfon 973 31 29 60)
– Museu del Carro, a Anglesola (telèfon 30 80 06 / 30 81 28) 
– Restes medievals al carrer Major i església de Sant Pau, d'estil
   goticorenaixentista, a Anglesola
La vila de Bellpuig ens ofereix 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)
– Església de Sant Nicolau: escalinata i mausoleu de Ramon Folch de
   Cardona (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, obres 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 13:  De Tornabous a Bellpuig
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