
 
 

De la Serra de Bellmunt-Almenara a l’Estany 
d’Ivars i Vila-sana, territori i natura (38 Km) 
 

 
Estany d’Ivars i Vila-sana 

 
Serra de Bellmunt-Almenara, Torreneral, el Castell del Remei, 
l’Estany d’Ivars i Vila-sana, els Canals d’Urgell i Penelles. Una ruta 
que ens duu des de l’Espai Natural de la Serra de Bellmunt-Almenara 
a l’Estany d’Ivars i Vila-sana. Una sortida plena de contrastos pai-
satgístics i de llocs d’interés natural i històric que ens expliquen una 
mica la historia i vida de la Plana d’Urgell. 
 
Descobrirem una plana, que abans de l'arribada de l'aigua del Canal 
d’Urgell, tot el territori era àrid i homogeni on hi havia espècies vege-
tals estepàries (timonedes, la tríncola, el ruac, bolles guixenques...), 
quasibé no hi havia masses d'arbres, les espècies més abundants 
eren el garric o coscoll i l'arçot. Però ara, és un mosaic d’arbres frui-
ters i cultius propis d’una zona regada amb nombroses espècies de 
ribera: xops, àlbers, salses, oms, plàtaners, freixes, ... Es tracta 
d’una zona canviant i dinàmica, on alguna construcció de tàpia i mar-
ges de pedra en mal estat en són els testimonis d’un temps passat. 
 



 
 

 
 
Per altra banda entrarem a la Serra de Bellmunt-Almenara, l’últim 
escull natural del Canal d’Urgell per entrar de ple a la Plana d'Urgell, 
un espai que s’ha mantingut sense regar, fet que el converteix en un 
element singular i clau per la conservació d'un valuós patrimoni natu-
ral i llegat històric, alhora que ens ofereix una visió excepcional de 
l’alteració paisatgística produïda per l'acció humana. 
 

 
Serra d’Almenera 
 
La serra té un relleu més sinuós teixit de camins i petits corriols, on 
hi romanen valuosos elements d'arquitectura popular: marges i bas-
ses de pedra, bóniques cabanes de volta, aixoplucs, … 
 
El camí també duu a gaudir de magnífiques vistes dels espais oberts 
dels secans amb les muntanyes del Montsec al nord i, des d’algun 
punt de la serra, com el tossal de Roca Finestres, gaudirem d’una ex-
cel·lent vista panoràmica de tota la Plana de Lleida al sud fins a la 
Serra del Tallat i la Llena. 
 



 
 
El patrimoni natural que observarem és molt ric, a la Serra de Bell-
munt-Almenara hi afloreixen timonedes, orquídees o espècies de ve-
getació gipsícola. I a l’estany hi trobarem el bosc de ribera, àlbers, 
freixes, xops, verns, oms, salzes, tamarius...  
 
I a nivell ornitològic, a la Serra de Bellmunt-Almenara s’hi troben 
nombroses espècies d’aus rapinyaires (milans, esparver cendrós, ar-
pella, aligot, ...) i estèpiques (l’esparver cendrós,el sisó, el torlit, la 
calandria, gaig blau,...). I a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, una de les 
zones humides més importants de la Catalunya interior, acull una im-
portant diversitat d’aus (martinets, cigonyes, bernats pescaires, 
agrons i esplugabous, ànecs, gavines i fumarells,…). 
 
El camí, deixa al seu pas, jaciments arqueològics, testimonis de la 
Guerra Civil i ens permet conèixer una mica la interessant història 
dels Canals d’Urgell, així com elements arquitectònics de gran relle-
vància per conèixer el funcionament del canal. 
 
Visitarem el Castell del Remei, un celler centenari, i Torreneral, amb-
dues són finques agrícoles amb una gran història i passat comú. 
També passarem pels pobles de Vallverd(Pla d’Urgell) i Pe-
nelles(Noguera), on ens trobarem amb un poble de parets pintades 
d’originals i interessants obres d’art degut a la celebració del Gargar 
Festival de Murals i d’Art Rural que es celebra a la primavera. 
 

 
Gargar - Penelles 


