
quadern de camp
2 / 10

Nom: Pius Font i Quer
Lloc: Aiguabarreig Segre-Cinca

Ruta recomanada
(7km aprox.)

Organitza:





Acabo de trobar el punt exacte que dona nom a aquest espai 
natural. Es diu Aiguabarreig perquè en aquest indret con-
flueixen els rius Segre i Cinca. I pensar que el cantó oposat del riu 
ja és Aragó! El mateix cartell que ho explica conté més informa-
ció de la que pretén. Un *5                  , amb les seves contorsions 
extravagants, treu el cap de manera curiosa. 
Tot admirant els presseguers en flor que acompanyen el camí, passo 
per sota d'un pont, i aprofito per refrescar-me amb l'aigua del riu. 
Allí, sota la columna, hi trobo un *6                          , que es 
tracta d'una sargantana sense potes que sovint es confon amb una 
serp. Són difícils de veure ja que s'amaguen entre la vegetació. 
Arribo a un creuament de 5 camins. És una zona esclarissada 
que permet veure un bon tros de riu. Aprofito l’oportunitat per 
veure vàries espècies d'orenetes alimentant-se sobre l'aigua. De fet 
hi ha una *7                  d’                       que està descansant en 
un senyal pròxim. Aquesta espècie cria en els talussos de terra del 
marge del riu. 
El sender continua Segre amunt fins a trobar una estació de 
bombeig d'aigua, a l'ombra d'uns grans àlbers, un arbre típic 
d'aquests ambients. En un dels més grans i proper a l'aigua, hi 
sento el cant aflautat inequívoc d'un *8                           , un ocell 
que tot i els seus colors llampants, costa de veure. 

Me’n torno al punt de partida 
satisfet d’ ‘haver conegut un 

indret tan singular i ple de vida.

L'aiguabarreig!! Un espai d'aigua enmig del secà. Això promet. 
Normalment aquests espais estan farcits de vida. 
Arribo al que sembla ser una àrea de barbacoes. Hi ha una filera 
d'arbres on, tot i la proximitat als humans, hi dorm durant el dia un 
exemplar de *1                         . A aquests als vespres se'ls pot veure 
a les lleres del riu buscant granotes i peixets que endur-se al bec. 
Sembla que aquesta ruta em porta per la vora del riu en tot 
moment. M'aturo en un cartell que m'explica el camí natural de 
l’aiguabarreig del Segre-Cinca. Mentre el llegeixo, em pertorba 
un repicar metrallador! Toc-toc-toc... Trobo el culpable a l’arbre més 
proper. Pujant pel tronc un *2                               s'enfila eixerit 
escodrinyant el tronc en busca de formigues i altres insectes.
Vaig a parar a un bonic bosc de ribera. Com que molts cops puja 
l'aigua del riu i s'inunda, han construït una pràctica passera de 
fusta. Al cap de poca estona trobo unes escales que em permeten 
anar a veure el riu de prop. No he baixat encara el primer esglaó 
que... quin ensurt! De sota els meus peus ha sortit un *3                                
. Tot i els seus 80 cm d'alt, és un ocell que es camufla amb èxit. 
Seguint la passera dono cap a un mirador de fusta. En aquest 
s'aprecia una làmina de canyís, una planta depuradora que li dona 
un color marronós predominant al paisatge. Entre mig hi emer-
geixen unes flors grogues que reben el nom de *4                            
, pel que puc llegir. Retorno sobre les meves passes, tot passant per on 
he arribat i segueixo riu amunt.
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