9.- Rocafinestres, un indret emblemàtic (5,5Km)

Indret d’especial interès històric i natural, on hom pot gaudir d’una forma
esplendida de les vistes i de la transformació paisatgística causada per la
construcció del Canal d’Urgell. Una interessant i bell paisatge que ens
mostra tota la Plana d'Urgell que s’exten al sud i els amplis camps de seca
al nord, amb la Serra del Montsec al fons, un escenari natural espectacular.
Des del cim és fàcil observar-hi rapinyaires voleiant com el milà reial i
negre, esparver cendrós, falcó mostatxut, … i també altres espècies
estèpiques com el sisó, gaig blau o abellerol.

Esparver Cendrós

Els 2 Km inicials de la ruta segueix la banqueta de la primera sèquia que
delimita la Serra de Bellmunt pel sud.

Primera sèquia

En aquest primer tram trobem els Salts de Castellserà, una petita presa
eleva l'aigua i en desvia una part cap a la nova sèquia de Bellmunt, la resta
baixa en força, a traves d'una canonada, per obtenir energia elèctrica,
mitjançant una trubina ubicada en una caseta de construcció molt moderna
situada en la part més baixa.
De l'antic salt, encara en podem observar els diferents nivells, així com les
antigues comportes, avui en desús. També trobem la casa on hi havia la
primitiva turbina; era propietat de les famílies Cucurull i Canyelles i
l'electricitat que se n'obtenia abastia la ciutat de Tàrrega.

Salts de Castellserà

Passats els Salts, seguirem fins al primer pont que trobem, en aquest punt
girem a la dreta en sentit nord i a 500 m, girem a l’esquerra fins a trobar el
camí que ja ens portarà fins el tossal de Rocafinestres.
La naturalesa dels substrat fa que hi predomini la brolla calcícola
representada per la brolla de romaní i maleïda (Rosmarino-Linetum
suffruticosi) i per la brolla termòfila de romaní amb esteperola (Genisto
biflorae-Cistetum clusii).
També cal destacar que al tossal de Rocafinestres s’hi han trobat restes de
l’edat de ferro, un indret emblemàtic en el passat i en l’actualitat pels pobles de Penelles, Castellserà i Bellmunt d’Urgell.

Paisatge dels secans des del cim de Rocafinestres

De tornada ho farem pel camí ral,

Tram del camí ral que seguirem

travessarem els secans i bordejarem l'antiga guixera, ara un espai degradat
però amb una gran riguesa natural que cal recuperar per poder-la disfrutar.
El camí es troba tallat al pas del canal principal del Canals d'Urgell, just a la
trinxera de la caserna, el pas que el canal va utilitzar per creuar la Serra de
Bellmunt-Almenara. Un punt d'interès geològic on els abellerols, gralles,
xoriguers i altres ocells hi troben el seu hábitat ideal.

Abellerols

I acabarem la ruta, com hem començat, seguint uns 200m de la primera
sèquia des del seu naixement fins a l'alçada de la masia.

