LA BARONIA
DE
BELLPUIG

PR-C 64

Distància: 22,550 km
Temps: 5 h 40 min a peu
Desnivell: + 60 m

Recorregut molt pla, amb una zona de secà i una altra molt diferenciada de
reg, i visita als dos nuclis històricomonumentals de Bellpuig i Anglesola. Hi
ha un tram del Camí de Sant Jaume que travessa les poblacions de Vilagrassa
i Anglesola i continua en direcció a Lleida.
Km 0 Bellpuig. Pl. Ramon Bertran.
Sortim pel carrer de Ramon i Cajal i
l’avinguda de Preixana.

9,350 Bifurcació, anem a la dreta. Pal
indicador.
10,200 Bifurcació, seguim recte.

1,500 Bifurcació, deixem la carretera
a Preixana i seguim recte per una
pista. Pal indicador.
2,100 Bifurcació després del reguer.
Anem a la dreta.
3,900 Arribem al camp de futbol de
Preixana i, al costat d’una bàscula,
anem a l’esquerra. Pal indicador.
4,200 Canal d’Urgell. Passem el pont
i continuem recte.

11,200 Bifurcació al costat d’una granja
i d’uns coberts, anem a la dreta.
12,250 Carretera N-II. Pal indicador.
Travessem la carretera i entrem a Vilagrassa tot seguint el carrer de Tàrrega
i el carrer d’Anglesola.
12,850 Carretera C-53 direcció
Balaguer. Cal seguir la carretera tot
passant per damunt de la via del tren
i l’autovia............

5,150 Bifurcació, anem a l’esquerra.

6,100 Cruïlla al clot d’en Gras. Anem
a l’esquerra direcció nord.
7,400 Mas d’Estadella. Anem a la dreta
per la carretera i uns metres després,
al costat d’una bassa, anem a
l’esquerra. Pal indicador.
8,700 Cruïlla al costat de la Torre del
Niu, anem a la dreta, seguint la sèquia.

13,700 Deixem la carretera i anem a
l’esquerra. Pal indicador. El polígon
industrial ens queda a la dreta. Fletxes
grogues del camí de Sant Jaume.
14,650 Entrem a Anglesola per la plaça
Lourdes. Seguim recte.
14,950 Carretera que ve de l’autovia.
La travessem tot recte. Seguim per una
ampla pista (al principi asfaltada) i sortim
d’Anglesola.
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17,450 Pont per sobre el canal d’Urgell.
El travessem i continuem recte.
17,830 Embassament de la Plana, anem
a l’esquerra. Poc després deixem el canal
i seguim direcció oest.........................
19,160 Bifurcació al costat d’una bassa.
Pal indicador. Anem a l’esquerra tot deixant les marques del camí de Sant
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Jaume i tot seguit a la dreta.
20,960 Túnel de l’autovia. Uns metres
després hi ha un pas a nivell (compte).
21,760 Carretera N-II. Cal travessar-la
amb compte i seguir recte. Després del
cementiri, avinguda del Bosc i carrer de
Sant Josep.
22,550 Plaça de Ramon Bertran.

BELLPUIG:
• ESGLÉSIA DE ST. NICOLAU, s. XVI. Hostatja el
famós MAUSOLEU DE RAMON FOLC DE CARDONA,
l’obra més important d’escultura del Renaixement a
Catalunya, i declarada monument historicoartístic.
• CONVENT DE ST. BARTOMEU, s. XVI. Una joia
arquitectònica declarada Bé Cultural d’Interès Nacional
en la categoria de monument. Visitable de dimarts a
diumenge, de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h. A l’estiu
(de l’1 de juny al 30 de setembre), una hora més a la
tarda.
• FUNDACIÓ PERELLÓ. Escultures i obres de l’artista.
Tel. 973 32 02 93.
• El divendres abans de Setmana Santa se celebra LA
MAGNA PROCESSÓ DELS DOLORS a Bellpuig. Més
informació a www.bellpuig.cat
• Al llarg de l’any se celebren diversos CAMPIONATS
DE MOTOCRÒS al circuit Montperler.
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direcció a
Tàrrega A-2
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SARDANISTA al parc de Montalbà. Més informació a
www.preixana.cat
VILAGRASSA:
• ESGLÉSIA DE STA. MARIA, d’origen romànic. El
campanar és singular per la seva inclinació.
• ERMITA DEL ROSER, s. XVI.
• MAS D’ESTADELLA, masia fortificada, s. XVI
• A finals de setembre la FIRA DE L’AMETLLA DE
VILAGRASSA, omple els seus carrers d’històries,
parades i exposicions que giren entorn de l’ametlla.
Més informació a www.vilagrassa.cat
ANGLESOLA:
• ESGLÉSIA DE ST. PAU DE NARBONA, d’estil
goticorenaixentista, s. XVI.............
• CREU DE TERME, gòtica s. XV.
• CAL GASSOL. Antiga casa pairal amb estris de la
pagesia. Tel. 973 30 80 06...
• ESPAI DEL CARRO D’ANGLESOLA. Rica mostra de
PREIXANA:
carros de pagès. Tel. 973 30 80 06 i 973 30 81 28.
• ESGLÉSIA DE STA. MARIA, d’estil gòtic tardà, s. XV. • Vers el mes d’abril se celebra la FESTA DELS TRES
• ERMITA I PARC DE MONTALBÀ...............
TOMBS i la FIRA MEDIEVAL. Més informació a
• CAPELLA DE ST. LLORENÇ, s. XV
www.trestombs.org
• CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE L’HORTA. • Vers el dia 14 de maig se celebra el RAID HÍPIC
• El dilluns de Pasqua se celebra a Preixana l’APLEC D’ANGLESOLA.

