Aixoplucs, fites de terme, cabanes de volta, … i
altres elements de caire històric (10 Km)

Aixopluc restuarat per observar-hi fauna silvestre

Aquesta ruta s’endinsa a la Serra d’Almenara travessant el Canal d’Urgell
d’una forma màgica per l’alcantarilla del Terraplé de Castellserà i al llarg del
seu recorregut ens permet gaudir d’algunes construccions de pedra integrades a l'entorn natural, joies d'arquitectura popular que ens expliquen una
forma de viure lligada a l'activitat agrícola i ramadera, adaptada i respectuosa
amb
les
característiques
de
l'entorn.
També
guns elements de caràcter històric que hi trobem a la Serra de BellmuntAlmenara, com el jaciment del Tossal del Moro, petjades de la guerra civil
espanyola i el testimoni d'un antic forn de calç.
Podrem observar 4 aixoplucs, construccions de pedra senzilles i de petites
dimensions, creades per guardar-se de qualsevol inclemència climàtica per
un breu període de temps. Sovint es troben en punts amb una visió amplia,
així mentre hom es resguardava podia tenir cura dels animals. En trobem
de dos tipus, aixoplucs integrats als marges i aixoplucs aïllats.

Aixopluc integrat al marge

També al llarg d’aquesta ruta es poden veure fites de terme, es tracten de
blocs de pedra d’una sola peça amb les inicials dels noms dels pobles que
delimiten gravades, aquesta lletra és a la cara de la pedra que està orientada cap al poble. La pedra està més, o menys tallada, en funció de la seva
antiguitat.
A la Serra de Bellmunt-Almenara n’hi podem trobar gran nombre d’aquestes
fites, en destaquen les més antigues, com la que delimita el termes de Castellserà i Agramunt on hi ha gravades les lletres AC.

Fita que marca els límits del terme de Castellserà i Agramunt

També gaudirem d'un conjunt de marges o ribes que es construeixen en
terrenys en pendent per tal de poder-los transformar en una superfície plana i aprofitar l’aigua de les pluges alhora que es redueix l’erosió, i representen la total adaptació del relleu natural als interessos de l’home.

Conjunt de marges verticals

I podrem visitar la cabana de volta plana de Cal Bernat, un exemple molt
ben conservat d'aquest tipus de cosntrucció, en un racó amb molt d'encant.
En definitiva és tracta d'un itinerari que transcorre per les banquetes del
Canal d'Urgell, els camins de la Vall d'Aladrell i els corriols dels tossals de la
vessant sud de la Serra d'Almenara que ens descobrirem punts panoràmics i
una Serra de Bellmunt-Almenara humanitzada , frontera natural i històrica.
Un paper que al llarg del temps ha vingut tenint i, d’una forma molt clara,
en l’època de la reconquesta i de la guerra civil espanyola.

Panoràmica dels pobles del Pla d’Urgell

