
Trajecte: Agramunt-pont de Ferro-Masia Isidori-pilar d'Almenara-la Guàrdia-el Molí d'Espígol
Mitjà de desplaçament: a peu o amb bicicleta
Desnivell: 120 metres
Extensió: poc més de 12 km
Durada sortida: 6 hores (4 a peu)

Itinerari:
Ens trobem a Agramunt, a l'aparcament de la discoteca Wai-kiki. Agafem la carretera de Tàr
rega a Artesa de Segre en direcció a aquesta última població, fins a trobar el pont damunt del 
riu Sió. Seguim el riu pel seu costat dret. Pocs metres després trobem el pont de Ferro del 
canal d’Urgell, que passa per damunt del riu Sió. Aquest viaducte és una de les obres més im
portants del canal, ja que està fet íntegrament de ferro, seguint el model de la torre Eiffel.

Després de visitar el pont, tornem pel mateix camí fins al punt de partida. Continuem per la 
carretera Tàrrega-Artesa de Segre, però aquest cop en direcció a Tàrrega, fins a trobar a mà 
dreta el camí de Castellserà (ja està indicat). El seguim fins a trobar un altre camí (Lo camí de 
Cal Martí) i l’agafem a mà esquerra. Aquest camí ens porta a Ca l’Isidori, on podrem veure es
cultures de l’artista agramuntí Viladot.

Continuem per aquest camí, que ens porta al pilar d’Almenara, des d’on tindrem una vista fan
tàstica de la plana de l’Urgell. Per arribar-hi, hem de travessar la carretera LV-3231 i seguir el 
camí cap a l’esquerra.

Baixem del pilar d’Almenara. Agafem el carreró en direcció sud-est fins a trobar el camí de la 
Guàrdia. El seguim fins a arribar al poble de la Guàrdia. Passem pel costat del cementiri, se
guim per aquest camí cap a la sortida del poble, que deixem a mà dreta. El primer camí que 
trobem a la dreta ens portarà directe al Molí d’Espígol. Visitem l'indret i tornem pel mateix 
camí fins al lloc d’inici: l'aparcament de la Wai-kiki.

Un cop al punt d'arribada, tenim dues opcions si desitgem continuar l'excursió.  Podem 
visitar Agramunt, que té diversos espais d'interès, o bé seguir el sender de gran recorregut 
GR3. En aquest darrer cas, sortim del poble, travessem el canal i seguim a mà dreta. És 
recomanable arribar al poble clos medieval de la Donzell d'Urgell, a uns 6 km. El poble i el 
paisatge són interessants. El recorregut (anar i tornar) és de 12 km.

Possibles punts naturals i culturals per visitar a la ruta:
– Espai Guinovart, a Agramunt (telèfon 973 39 09 04)
– Casa de Poesia Visual Lo Pardal, a Agramunt (telèfon 973 39 07 18)
– Museu Etnològic Municipal, a Agramunt (telèfon 973 39 04 42)
– Pont de Ferro, una de les obres més importants del canal d'Urgell, feta íntegrament de 
ferro seguint el model de la torre Eiffel
– Masia Isidori, amb escultures del Viladot
– Pilar d'Almenara, torre de guaita medieval
– Poblat ibèric del Molí d'Espígol (telèfon 973 31 29 60)

Informació turística: Oficina d'Informació Comarcal - tel. 973 50 07 07 - www.urgell.org

Organitza:  C. E.  Pontsicà - telèfon 973 46 01 69
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