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Nom: Pius Font i Quer
Lloc: Serra de Bellmunt-Almenara

Organitza:

Ruta recomanada
(6km aprox.)





Trobo aigua!!! Es tracta del Canal d'Urgell, la construcció que 
abasteix d'aigua bona part d'aquestes terres. Hi ha una casa 
propera que és on viu el canaler, l'encarregat de cuidar aquesta 
obra. Sota el pal que porta la llum a la seva llar hi veig una 
*4                     , una espècie molt adaptada a les zones seques.  
El camí que acompanya el canal és molt agradable. A l’alçada 
de la comporta 064 sento el refilar d’un *5                                 
a l ’arbre més proper.
Creuo el petit poble d'Almenara Alta i m'encamino de nou cap al 
Pilar. Les línies elèctriques són sovint utilitzades per ocells com a 
posaders improvisats. No és rar veure l ‘*6                                
utilitzant-les. 
Arribo a un encreuament de camins en el que a prop hi ha un 
turonet amb pedres dalt de tot. Aquestes serveixen de conilleres, 
però en aquest cas les aprofita una *7                                       
per preveure possibles depredadors. Sembla mentida que el secà 
contingui tanta vida!

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

indret tan singular i ple de vida.

Començo la meva visita pel Pilar d'Almenara, una torre medieval 
d'aguait del segle XI i XII. Té una alçada de 15 metres i està 
situat en plena serra. Això li atorga les millors vistes de la plana 
en molts quilòmetres a la rodona. Molts ocells ho saben bé i se 
n'aprofiten per guaitar-ho tot des d’allà dalt. Inclús n'hi ha algun 
que hi fa el niu, com és el cas d'una *1                        que m'ha 
sortit dels peus tot just pujant l'escala. 
Baixo el corriol que passa per la vora de l'església derruïda de 
Sant Vicenç i segueixo pel camí del canal d'Urgell. Tot caminant, en 
un revolt del camí, trobo una gran alzina amb el tronc molt ramifi-
cat. M'hi atanso i en surt espantat un *2                                que 
devia estar paint algun ratolí tranquil·lament. 
Segueixo el descens i el camí s'eixampla. En un indret, sota un 
arbre, hi ha un abeurador de perdius. Curiosament s’hi ha parat 
allí un *3                       , que es tracta d'un ocell nocturn que 
durant el dia passa totalment desapercebut gràcies als seus colors 
mimètics.
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