
quadern de camp
9 / 10

Nom: Pius Font i Quer
Lloc: Vall de Vinaixa

Ruta recomanada
(6km aprox.)

Organitza:



 LA RUTA D’EN PIUS

Aquesta és una de les 10 pàgines  del Quadern de Camp del famós natura-
lista Pius Font i Quer. 
Atès el seu mal estat pel pas del temps, necessitem la vostra ajuda per 
poder recuperar la informació perduda.
Seguiu els seus passos pels Espais Naturals de Ponent i descobriu-los tots 
per a poder enquadernar de nou la seva gran obra.

Amb l’ajut dels punts marcats al mapa, cal que trobeu les paraules 
amagades que us ajudaran a completar el Quadern de Camp.

* En ocasions podreu trobar animals com aquests:

I en d’altres haureu d’estar atents al vostre entorn per poder resoldre la 
paraula amagada.

Un cop hagueu visitat els 10 Espais Naturals de Ponent i trobat totes les 
paraules amagades, rebreu un premi que podreu passar a buscar pel 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

* Abans d’entregar el quadern acabat, cal que empleneu aquest requadre:

Nom:      1r Cognom:     2n cognom:

Correu electrònic: 

Població: 

País:

Nre. de persones que realitzeu l’activitat:

Adults:    Nens:

Vull rebre informació de les activitats realitzades per Espais Naturals de Ponent:
Per consultar altres mapes i informació general: www.espaisnaturalsdeponent.cat

QUINS SÓN ELS 20 ESPAIS NATURALS DE PONENT?
 
 1 | Estany d’Ivars i Vila-sana 11| Els Plans de Unilla

 2 | Aiguabarreig Segre-Cinca 12| Serrallarga - Secans de la Noguera

 3 | Els Bessons 13| Vessants de la Noguera Ribagorçana

 4 | Els Plans de Sió 14|Serra del Montsec

 5 | Secans de Melons i Alfés 15| Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa

 6 | Secans de Belianes-Preixana 16| Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana

 7 | Serra de Bellmunt-Almenara 17| Vall del SIó - Llobregós

 8 | Secans del Segrià i Utxesa 18| Anglesola - Vilagrassa

 9 | Vall de Vinaixa 19| Granyena

 10 | Serra de la Llena-muntanyes de Prades. 20| Tossals d’Almatret i Riba - Roja

        
        aquests són els espais que formen part del joc

Aquesta activitat forma part d’un projecte de cooperació anomenat 
Espais Naturals de Ponent, una marca creada per l’ entitat Assosiació 
Leader de ponent sense finalitats lucratives, que té com a principals 
objectius: realçar el valors dels espais naturals de la plana de lleida, en 
primer lloc, entre la població local per tal de garantir la seva preserva-
ció i, en segon lloc, entre la població forana per tal de fomentar l’ecotu-
risme i d’aquesta manera ajudar  a diversificar i potenciar l’economia al 
territori.

Aquests espais poden presumir de tenir un paisatge singular que 
permet que hi convisquin espècies animals i vegetals singulars a tot el 
país. És per això que agraïm que els gaudiu i els cuideu, i que si us han 
agradat, pugueu difondre’n els seus valors.

Moltes gràcies.



La Vall de Vinaixa, allí on la plana de Lleida comença a agafar 
relleu. Terra de fruits secs i oliveres, cereal i vinya. Paisatges modifi-
cats pels humans i humans adaptats al paisatge.
Aquesta vall amaga els secrets de l’aigua, que, escassa, se las ha 
hagut d ’enginyar per a retenir-la.
Per conèixer aquest espai, començo la ruta des de la plaça dels 
Arbres de Vinaixa. M’endinso pels carreronets del poble, trobo el 
carrer del cementiri i surto del poble. A pocs metres del mateix cemen-
tiri, trobo un encreuament i decideixo agafar el camí de sota el pont 
de la carretera. He fet bé d ’anar per aquí perquè en una de les seves 
columnes, resguardada per una figuera, hi trobo una *1                            
          . Aquestes franges blanques i negres la fan molt vistosa.
Segueixo en direcció al marge del Bessó. En una estona trobo un 
encreuament perillós i així ho indica un petit cartell d ’STOP.  Em 
sorprèn un soroll molt potent que surt d’un pou de ciment tapat amb 
una tapa de clavegueram. No m’ho puc creure! Es tracta d’un *2     
               . És difícil de creure que una cosa tan petita pugui 
fer tant de xivarri. Fa galeries subterrànies per menjar algunes 
arrels; aquest comportament és el que li dona el nom.
Per fi arribo al famós marge del Bessó. Diuen que és un dels murs 
de pedra seca més grans d ’Europa. La veritat és que és digne d’ad-
miració. Mentre el passejo, dels peus d’un arbre mort surt una
*3       , que tot i ser un mamífer força comú costa molt de veure.
Torno al camí principal i vaig en compte de no perdre’m. Després de 
baixar per un camí sinuós, trobo un racó entranyable, la font de les 
Sivines. Tot i ser tan petita, la seva importància en un ambient tan sec 
és majúscul. Una sivina és un arbust mediterrani que pot assolir els 
4*    d ’alçada. M’assec en el banc de fusta per reposar una 

estona i no trigo a veure moviment. Veig una 5*      
que vol baixar a beure aigua.
Segueixo camí avall fins que trobo una construcció en ruïnes, però el 
que em crida més l’atenció és una petita porteta incrustada en una 
gran roca: és un pou! És fantàstic com se les empesquen per 
emmagatzemar l’aigua en aquest indret. La sorpresa és majúscula 
quan veig que de la vora de la roca surt un 6*         , una 
espècie d ’ocell molt escassa a les nostres terres.
El camí em porta de tornada a Vinaixa. Després de fer una gran 
pujada, arribo a un encreuament de camins i em fixo en una estaca 
de fusta que té un rombe blau al capdamunt. Mentre em pregunto 
què deu ser, surt volant del pi més proper una 7*      . 
És amb tota probabilitat el rapinyaire més amenaçat de tot el sud    
d ’Europa. És especialista en menjar conills i perdius i la seva gran 
mida fa que sigui un ocell espectacular.
Per fi ja comença la baixada! En un revolt pronunciat trobo un 
cartell que em parla de la importància de les pedreres a la vall de 
Vinaixa. Era l’activitat econòmica principal en aquesta vall. Se-
gueixo caminant i trobo un exemple d ’aquesta activitat no molt 
lluny. Es tracta d’una filera d ’enormes pedres tallades per l ’home, 
extretes d ’una pedrera que avui dia encara funciona. Sento l ’incon-
fusible cant metàl·lic d ’un 8*          que ho fa amagat entre 
les últimes roques. 
 

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

indret tan singular i ple de vida.
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