12.- Passeig a l'Ermita de St Jaume (5,5Km)

Ermita de St Jaume de Cal Trepat

En la Vall d'Aladrell hi conviuen tresors de caire natural, històric i cultural,
per entrar en aquest indret ho farem pel túnel que travessa el Canal d'Urgell
a l’alçada del Terraplé de Castellserà, just davant mateix de la masia de Cal
Monic. Una porta màgica que ens transporta en el temps.
Arribarem a la bella ermita de Sant Jaume de Cal repat, capella de l’antic
poble d’Aladrell, un lloc enigmàtic i tranquil, privilegiat per observar el paisatge amagat de la Vall d’Aladrell.
Sortirem de la masia i anirem fins a la carretera, passarem per davant de
“La Pallera” i, a 50m girarem a l’esquerra, i ja tenim davant l’”Alcantarilla”
del Terraplé, un pas previst per a la circulació natural de l'aigua i, a la
vegada, com a pas d'animals.

.
El Terraplé es va construir per a què els pas del canal salvés la Vall
d'Aladrell. En lloc d'utilitzar la tècnica del sifó, van dedicar-se a emplenar de
terra tot el desnivell que es volia salvar, transportant en cabassos la que
s'havia tret de la trinxera, fent servir ases com a mitja de transport.
Va ser l'obra que va portar més maldecaps a la gent del canal, per la seva
perillositat i, per les greus conseqüències que podien afectar tot el poble,
tenia assignada vigilància dia i nit en els dos marges.
A l’altra banda del túnel ens trobem um espai verd de pollancres, alzines,
plateners i lladoners, on els aligots i alguna àliga cuabarrada hi fa el niu.
Seguirem la nostra ruta en sentit nord pel camí que passa entre el canyís i
plataners fins a trobar una petita pedrera, els guixos de la qual eren
deshidratats en un forn del que encara es poden veure les restes a la dreta
de la carretera que mena a Castellserà, uns dos km abans del poble.
A l’aflorament podeu observar que és un guix
molt pur, de color blanc
amb algunes impureses
que el fan ocraci o grisenc, de textura sucrosa i
que es veu acompanyat
per una varietat pràcticament transparent (guix
selènic).
Es presenta amb uns
graus de deformació molt
intensos, per culpa dels
fenòmens de diapirisme,
fins al punt que es fa difícil seguir la continuïtat de
les capes.
En aquest punt i tenim un primer contacte amb la vegetació gipsícola, protagonitzada per la brolla de trincola i ruac i la timoneda d’heliamtem.
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En la pedrera girem a la dreta i seguim el camí uns 500m, girem a la dreta,
seguim 100m pel nou camí i girem a l’esquerra en sentit est. Al cap de
300m tornem a girar a la dreta, seguim 100m i, altra vegada, girem a
l’esquerra, seguim el nou camí aproximadament 400m, girem a l’esquerra, i
a 500m trobarem el caminet que baixa fins a l’ermita de Sant Jaume de Cal
Trepat.

Ermita de St Jaume de Cal Trepat

Tornem al camí principal i, seguim en seniti nord, fins a pocs metres de la
carretera de Castellserà a Prerixens i trobar-nos davant de la Masia de Cal
Trepat de Dalt. En aquest punt girem quasi bé 180º i seguim en sentit sudoest 500m i, hem d’estar atents per agafar un corriolet que naix a la dreta
del nostre camí.
Aquest indfet pseudoestèpic és un espai de gran importància faunística, on
hi podrem trobar el sisó o ànec de secà, el torlit, la calàndria, l'esparver
cendrós, el gaig blau, el cruixidell i moltes aus rapinyaires. Per aquest
motiu, hi ha al costat d’aquest corriol, un abeurador instal·lat pels agents
rurals per a què les aus puguin trobar-hi un punt d’aigua.
El petit corriol finalitza en una pista que seguim novament cap a ponent, i a
800m ens trobem novamnet davant de la petita pedrera.

Vista de la zona on hi ha el plec de guixos

Continuem el camí cap a ponent fins al naixement de la primera sèquia,
construïda al finalitzar les obres del canal principal d'Urgell, per distribuir
millor l'aigua.
La primera sèquia travessa els termes municipals de Castellserà, Penelles,
Bellmunt d'Urgell, Bellcaire d'Urgell i la Sentiu de Sió. Té una longitud
aproximada de 20 quilòmetres i subministra reg a 5800 ha a través de 38
boqueres.
Seguim la banqueta de la sèquia fins a Cal Monic i finalitzar aquesta ruta.

