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 COL·LABOREN: 

Que un riu dóna vida a una població o ciutat és innegable, 
però si, al damunt, resta canalitzat, urbanitzat, enjardinat, i és 
motiu d’esbarjo per a la població que hi viu als marges, ja tenim 
un premi afegit al que la natura ens ha brindat en el nostre 
territori. Tothom estima els seus rius, i més encara quan aquests 
et milloren la qualitat de vida i et serveixen d’esplai. 

En el cas del nostre Segre, els que tenim certa edat, recordem 
el mal tracte que a vegades li hem donat (encara tinc viva la 
imatge d’un riu de “cotó” blanc en tot l’ample de la seva llera, 
quan la fàbrica de paper de Balaguer hi abocava la seva escuma, 
i que deixava sense oxigen la fauna existent. Avui això, no ho 
toleraríem pas).  

Per sort, hom ha començat a prendre consciència de la 
necessitat de cuidar el màxim possible els nostres recursos 
naturals, però encara són moltes les deficiències que té la 
nostra estimada via fluvial. Fruit d’aquesta inquietud, ha nascut 
recentment l’Associació d’Amics del Riu Segre que, amb pocs 
dirigents potser encara, però amb una segura immensitat de 
simpatitzants, farà que es lluiti perquè el nostre riu sigui una 
de les principals raons per fer-nos sentir orgullosos de la nostra 
estimació vers aquesta font de vida natural. Tant de bo que aviat 
pugueu recollir ja els seus fruits.

Jaume Climent

EL NOSTRE RIU SEGRE

Foto de portada: Montmaneu amb cirerers florits entre Seròs i Maials.  
Foto: Quintí Casals
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Lleida i el Segrià no són pas coneguts arreu del 
món pel seu patrimoni turístic. Si els comparem 
amb altres territoris catalans de característiques 
similars, haurem d’acceptar que aquest no és 
el seu principal punt fort. Més enllà dels tòpics 
tradicionals coneguts sobre la comarca, és a dir: 
la Seu Vella, la boira, els caragols i la fruita dolça, 
es fa difícil que la resta de catalans o espanyols 
que no siguin del país, puguin explicar quelcom 
més sobre Lleida i la seva comarca, el Segrià. Al 
desconeixement general del seu patrimoni ha 
contribuït, en gran mesura, un cert derrotisme 
innat dels lleidatans, que fa que es considerin en 
aquest aspecte ciutadans de segona categoria 
en relació amb la resta de Catalunya.

Contra el sentiment general del: “Per a Lleida ja 
està bé”, ens aixequem cada cop més persones, 
des de diferents vessants del coneixement local, 
que pretenem reivindicar un paper no tan 
secundari de la ciutat de Lleida i la seva comarca 
dins el panorama natural i patrimonial català, 

amb possibilitats d’explotació turística.1 Però 
perquè la nostra proposta qualli, primer s’ho han 
de creure els segrianencs i les segrianenques, que 
han de descobrir les possibilitats del seu territori, 
reivindicar el paper del seu patrimoni dins l’àmbit 
català / espanyol i proposar una redescoberta als 
seus conciutadans perquè tots plegats facin 
d’ambaixadors de la seva comarca. En definitiva, 
volem canviar el tradicional derrotisme lleidatà, 
que no sempre ha compartit tothom, això és 

1. Vegeu, entre d’altres iniciatives: Jordi TÚNiCA-GROS, 
“Territori, patrimoni i turisme a les entitats de població 
del Segrià nord”, Shikar: Revista del Centre d’Estudis 
Comarcals del Segrià, número 1, 2014, pp. 102-107; 
Oriol vALGAÑÓN, “La Conquesta de l’Oest (de Catalunya)”: 
<http://laconquestadeloest.blogspot.com.es/> (consulta 
05.03.2015); la tasca de divulgació del patrimoni que 
fa el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià: <https://
centrestudiscomarcalsegria.wordpress.com/> (consulta 
05.03.2015); o el meu curs d’aula oberta de la Universitat 
de Lleida: “Viatges culturals i artístics per les terres de 
Lleida”: <http://www.ice.udl.cat/fc/curso/966> (consulta 
05.03.2015).

LLLLL

Fer turisme de proximitat: 
una excursió pel Baix Segre
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cert,2 per un positivisme renovat encarat a la 
promoció comarcal. En aquest sentit, esperono 
els ajuntaments i el Consell Comarcal del 
Segrià perquè millorin i dignifiquin el decòrum 
arquitectònic de la comarca, el senyalitzin 
acuradament i en facilitin la descoberta, ja que 
aquesta és, de lluny, l’assignatura pendent del 
Segrià.

En aquest breu article proposem una manera de 
redescobrir el nostre entorn: el turisme / viatge 
de proximitat, entenent per la qüestió la visita o 
excursió d’un o dos dies com a màxim d’una zona 
del país amb unes característiques comunes que 
ens la facin apreciar millor i una distància, partint 
des de qualsevol punt del Segrià, que no superi 
l’hora de desplaçament inicial en cotxe. Com a 
mostra del que pretenem, avui descobrirem les 
possibilitats que ens ofereix una zona concreta 
poc explorada i explotada: el Baix Segre.

El Baix Segrià i el Baix 
Segre: geografia ràpida
La dificultat per limitar l’àrea del Baix Segre, 
confós molts cops amb el concepte Baix Segrià, 
ens apareix només cercar els dos termes per 
Internet, ja que d’entrada hi ha molt poca 
informació detallada i només localitzem un 
mapa, en una pàgina web d’una cooperativa de 
fruita dolça de Soses, escapçat, però que almenys 
limita la zona d’una manera més o menys clara.3 
En aquest sentit, les entitats culturals de la zona 
que hem enquestat manifesten una tendència 
a anomenar aquesta subcomarca natural amb 
el nom de Baix Segre i no Baix Segrià. En ella 
s’inclourien els termes municipals de Soses, 
Aitona, Seròs, la Granja d’Escarp i Massalcoreig, 
i en queden exclosos els municipis d’Alcarràs 
i Torres de Segre. Altrament, tots ells, seguint 
una línia imaginària més o menys horitzontal 

2. Josep LLADONOSA, Joan GABERNET, Simeó MiQUEL, Francesc 
PORTA i Josep vALLvERDÚ, Lleida, problema i realitat, Lleida, 
Edicions 62, 1967; o la ingent tasca de Joan BELLMUNT, Cop 
d’ull a la Història de Lleida, 1991; Calendari tradicional de 
les Comarques de Lleida, 2002; 500 històries i llegendes de 
les terres de Lleida, 2004; i Viles, pobles, ciutats i llogarrets 
de les terres de Lleida, 2007, entre altres.

3. Agropecuària i Secció de Crèdit de Soses: <http://
www.coopsoses.cat/coopsoses/ca/node/27> (consulta 
05.03.2015).

des del límit sud-sud-oest del terme municipal 
de Lleida, formarien part de l’entitat política 
coneguda com a Baix Segrià. Per tant, hi ha una 
certa confusió per delimitar aquesta subcomarca 
natural pel nord, que jo he resolt, no sé si de 
manera afortunada i seguint les explicacions 
d’Enciclopèdia.cat, respectant tots els pobles del 
Baix Segre i incloent també el municipi de Torres 
de Segre, situat a la mateixa altura geogràfica 
de Soses, que per als baixsegriarencs no admet 
confusió en la seva inclusió.4 

I certament, geogràficament parlant, aquesta 
subcomarca natural del Segrià manifesta una 
sorprenent unitat. Així, segons la meva opinió, 
el Baix Segre començaria en els confins del 
terme municipal d’Alcarràs i seguiria fins al 
curs final del Segre dins el Segrià, tot just 
quan aquest riu conflueix amb les aigües del 
Cinca en els termes municipals de la Granja 
d’Escarp i Massalcoreig. D’aquesta manera, si 
excloem el més que conflictiu terme municipal 
d’Alcarràs del Baix Segre, ja que forma part de 
la Plana de Lleida, les principals poblacions a la 

4. El Segrià: situació i presentació, Enciclopèdia.cat: 
<http://www.grec.net/cgibin/ggcc01cl.pgm?USUARI=&SES
SIO=&PGMORI=&NDCHEC=0601198>

Monestir d'Avinganya
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El clima del Baix Segre és mediterrani subàrid 
continental, amb poques precipitacions, però 
amb una elevada evapotranspiració i un risc 
de gelades baix. El paisatge que modela el 
clima en les àrees de secà on no ha intervingut 
la mà de l’home introduint l’aigua del reg és 
dominat per espècies perennifòlies i esclerofil·les, 
que contrasten fortament amb les espècies 
caducifòlies del regadiu. Per tant, hi ha un 
contrast geogràfic prou gran entre la part baixa, 
al costat del riu, on hi ha una important xarxa de 
regadiu integrada pel canal d’Aragó i Catalunya, 
i diverses sèquies que duen aigua del Segre, 
com les de Remolins, Aitona i Seròs; i les parts 
elevades molt més seques. A més a més, el canal 
d’Aragó i Catalunya dóna aigua a les nombroses 
basses construïdes per emmagatzemar i impulsar 
aigua als bancals dels fruiters. El nord-oest 
de les poblacions, en el marge dret del riu 
Segre i cobrint la rereguarda de les poblacions, 
està dominat per serres àrides amb poca 
vegetació, que manifesten una continuïtat amb 
les comarques naturals subdesèrtiques de la 
veïna regió de l’Aragó (Baix Cinca, Monegros i 
Casp). L’economia bàsica d’aquesta subcomarca 
és l’explotació agrària fruitera de regadiu. En 
aquest sentit, la fruita dolça del Baix Segre, 
reconeguda internacionalment i exportada a 
tot Europa, amb l’abundància d’aigua i el clima 
subdesèrtic, arriba abans en el cicle anual que 
la d’altres comarques fruiteres lleidatanes, cosa 
que ha propiciat el desenvolupament econòmic 
d’aquests municipis.

Una ruta turística
pel Baix Segre
El Baix Segre, tot i que molt desconegut, és un 
territori molt ric en patrimoni històric i natural, 
cosa que fa que sigui una zona molt interessant 
per descobrir i explotar turísticament.5 Ho 
demostren els nombrosos jaciments arqueològics 
de diverses èpoques i cultures que s’han 
documentat en la comarca. Els seus municipis 
tenen en comú la proximitat amb l’aiguabarreig, 

5. Alguna cosa ha començat a aparèixer sobre les 
possibilitats turístiques de la zona. Vegeu  Víctor FARRADELLAS, 
“Un cap de setmana a: Jaciments mil·lenaris al Baix 
Segrià”, Sàpiens: <http://www.sapiens.cat/ca/escapades-
amb-historia/jaciments-mil-lenaris-al-baix-segria-456.php> 
(consulta 09.02.2015).

dreta del riu Segre d’aquesta subcomarca són 
Soses (1.764 hab.), Aitona (2.405 hab.) i Seròs 
(1.910 hab.); mentre que en la part esquerra 
queden Torres de Segre (2.146 hab.) i la Granja 
d’Escarp (968 hab.). Al marge de totes elles se 
situa Massalcoreig (581 hab.), l’única població 
del Segrià que voreja amb el riu Cinca. En total 
estaríem parlant d’una zona habitada per unes 
10.000 persones. I tot i que el Segre dóna nom 
a l’espai natural, només la localitat de Torres de 
Segre és banyada directament pel riu, la resta 
queda a una distància raonable que fa que el 
riu s’hagi d’anar a buscar o creuar (mapa 1 del 
Baix Segre).

Església de Sant Antolí (Aitona) 

Santa Maria d'Escarp (Aiguabarreig)
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el lloc on el Cinca i el Segre s’uneixen, que ha 
estat el bressol de moltes comunitats. A més 
a més, el Baix Segre també conserva un gran 
patrimoni d’època medieval, quan aquesta zona 
fou disputada per àrabs i cristians. Tot plegat 
representa una amalgama historiconatural que, 
repetim, encara és molt desconeguda.

La ruta que proposem per descobrir el Baix 
Segre, partint de Lleida capital, és la següent: 
Lleida – Torres de Segre (15 km); Torres de 
Segre – embassament d’Utxesa (6 km); Utxesa 
– Seròs (14 km amb l’afegitó opcional: visita a 
l’aiguabarreig de la Granja d’Escarp, 7,5 km o 
ascens al Montmaneu); Seròs – Aitona (6 km); 
Aitona – Lleida (22 km); per a un total aproximat 
de 63-70 quilòmetres.

En aquesta ruta pel Baix Segre hem distingit 
quatre trets d’interès general que la fan singular 
entre les comarques de Catalunya. En primer lloc 
presenta un paisatge natural àrid de les serres 
lleidatanes i turons, que contrasta amb les zones 
humides dels embassaments, l’aiguabarreig i 
el regadiu. En segon lloc fou la zona més 
influenciada pels musulmans de Catalunya fins 
a la seva expulsió en 1609. En tercer lloc és una 
zona d’esglésies amb un estil mestís entre el 
barroc tardà i el neoclàssic del Segrià. I finalment, 
en quart lloc el territori està farcit de jaciments 
arqueològics de poblats ibers, romans i visigòtics 
que, en algun cas, són únics a Catalunya.

En la nostra ruta, la primera parada ens 
portarà a Torres de Segre per la N-II fins que 
trobem el desviament de la carretera LP-7043. 
Seguirem per aquesta ruta 3,5 km fins que 
travessem el pont que dóna la benvinguda 
al poble i que ens regala una primera vista 
excel·lent de l’església parroquial de la Mare 
de Déu de l’Assumpta. Torres de Segre és la 
segona vila en importància del Baix Segre 
amb 2.100 habitants i el seu origen és àrab. 
En temps dels àrabs, Torres era tan sols 
una partida rural de Lleida amb algunes 
explotacions agrícoles. De fet, el topònim ja 
indica el caràcter defensiu original de la vila,  
ja que la granja aïllada dins l’horta lleidatana 
rep, encara avui, el nom de torre, a diferència 
del que ocorre a la resta del Principat. Aquesta 
era una particularitat dels àrabs, que feien 
torres fortificades per defensar-se, com a Torres 
de Segre, dels enemics. Els seus habitants, per 
això, reben el nom de torredans i torredanes.

Com hem dit, només entrar en el poble topem 
amb l'església parroquial de l’Assumpta, que ens 
mostra un primer exemple destacat de l’església 
tipus construïda en el segle xviii al Baix Segrià, 
també molt popular al Segrià Sec, la Plana de 
Lleida i les Garrigues. Aquests temples combinen 
l’estil barroc de les portalades principals amb una 
fàbrica bàsicament d’obra clàssica. L’Assumpta 
fou construïda a mitjan segle xviii (1749-1759) i 
respon a una tipologia d’edifici classicitzant, de 
planta basilical, transsepte i cúpula al creuer, que, 
com diem, fou àmpliament difós a la Catalunya de 
Ponent en el marc d’un primer desenvolupament 
econòmic al llarg del segle xviii. L’església, com 
en tots els casos estudiats, en va substituir una 
d'anterior medieval, i patí una gran destrucció 
durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939).

La part antiga del poble, rere l’església, encara 
conserva la forma, en els carrers Major, del 
Bou i de la Palla, del que fou segles enrere una 
vila closa amb caràcter defensiu. Hi ha algunes 
portalades interessants i, sobretot, la Casa del 
Comanador, que era l’administrador senyorial 
de la comanda dels hospitalers de Sant Joan de 
Jerusalem, de la qual depenia la vila en l’època 
feudal. La casa és presidida per l’escut de la creu 
de Malta dels templers. A la vila es pot visitar 
el Museu de l’Evolució, el primer diumenge de 
cada mes, ubicat en l’antic molí fariner (1880), 
que ofereix una visió global de l’evolució de 
la terra, des de l’origen de l’univers fins a 
l’actualitat, amb l’ajut d’una mostra de més de 
mil estris de diferents èpoques.

Dins el seu terme municipal destaca l’ermita de 
la Mare de Déu de Carrassumada (coordenades: 
41° 31’ 9.685” N / 0° 32’ 34.58” E),6 un lloc 
amb una vista privilegiada del sud del Segrià des 
d’on es podran reconèixer gairebé tots els pobles 
que envolten Torres de Segre, l’embassament 
d’Utxesa i el paisatge fruiter de la comarca, per 
la qual cosa recomanem visitar-la a la primavera, 
quan els arbres estan florits. L’ermita, ben 
senyalitzada, corona el tossal de Carrassumada 
(212 metres), a 2,5 km del poble, i allotja la 
marededéu que va ser trobada sota un romaní 
per un pastoret que buscava una ovella perduda. 
El lloc és mític per als torredans, que cada any 

6. Sempre que el lloc que destaquem sigui fora del nucli 
habitat on realitzem la parada, inserim les coordenades per 
facilitar-ne la localització.
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fan una romeria el 10 de maig. El tossal tenia 
un assentament àrab amb un palau previ a la 
construcció de l’ermita.

Tornant i partint des de Torres de Segre, es pot 
fer un trajecte caminant fins a l’embassament 
d’Utxesa, anomenat Camí del Riu, de 13,5 km; o 
bé anar en cotxe fins al pantà per donar la volta 
senyalitzada de 6,5 km partint de la passarel·la 
que creua el canal de Seròs (41º 29’ 30.8”  
N / 00º 30’ 32.6” E). Utxesa és Reserva Natural 
de Fauna Salvatge, i allotja aus protegides com 
l’arpella vulgar, el bernat pescaire, l’agró roig, 
el corb marí gros, ànecs i la fotja vulgar, entre 
d’altres. En el trajecte trobareu el campament i 
les instal·lacions de la Canadenca (1913-1914), 
ara propietat de FECSA.

D’Utxesa ens traslladem a Seròs (1.887 habitants 
en 2014) per la carretera LP-7041 on tenim una 
visita prou variada i completa. Per començar 
direm que el topònim Seròs prové de la forma 
llatina sorores, que vol dir “germanes” i fa 
referència al monestir de monges trinitàries de la 
Mare de Déu dels Àngels d’Avinganya ubicat en 
el seu terme. Altres parlen d’un possible origen 
àrab, as-sirar, que vol dir “la part baixa d’una 
vall”. El seu gentilici és serosà/ana. L’origen de 
Seròs, com totes les poblacions de la zona, és 
molt antic, ja que el poble ja apareix citat en 
les estades de l’emperador romà Juli Cèsar per 
la zona. La vila va pertànyer a la Corona fins 
al 1212, any en què fou cedida a Constança 
d’Aragó, filla del rei Pere I, com una donació per 
al seu casament amb el senescal Guillem Ramon 
de Montcada, baró d’Aitona, els quals a partir de 
1722 es fusionaren amb els ducs de Medinaceli.

Recomanen començar la visita en el nucli antic de 
la vila a les places Mestre Viladegut i Major per 
descobrir algunes cases senyorials (Cal Gaspar 
o d’Isabel Daura), i el palau dels Montcada / 
Medinacelli, només visitable per fora, que és 
un gran edifici neoclàssic (segle xvi) disposat en 
cantonera, amb planta baixa, primer pis i golfes. 
L’exterior conserva la imatge primitiva, tot i les 
nombroses modificacions, amb dues portes, 
una d’arc de mig punt. L’obra és de carreus 
de pedra escairada a la part baixa del mur i la 
resta amb maó. Inicialment fou residència dels 
Montcada quan aquesta noble família deixà el 
castell d’Aitona durant el segle xvi, més tard fou 
quarter de la Guàrdia Civil, escola i finalment 
fou dividida en quinze pisos en règim de lloguer 

(segle xx). L’estada a la vila es completa amb la 
visita a l’església parroquial de la Nativitat de 
Nostra Senyora (1745), de portalada barroca 
i fàbrica renaixentista. Del mateix estil que el 
temple parroquial de Torres de Segre, l’església 
té tres naus de grans dimensions. El creuer està 
cobert per una cúpula amb llanternó en rajola 
d’estil aragonès. El portal d’entrada és d’arc de 
mig punt flanquejat per dues columnes sobre 
basaments amb capitells corintis. A l’esquerra 
s’alça un campanar de base quadrada que es 
converteix en octogonal en els seus dos últims 
cossos. A l’interior destaquen les pintures murals 
de Víctor Pérez-Pallarés (1960).

De Seròs agafem la carretera LP-7041 en direcció 
a la Granja d’Escarp, on ens podem arribar, 
opcionalment, per visitar l’aiguabarreig dels 
rius Cinca i Segre. El trajecte d’aquest espai 
natural comença mig quilòmetre abans d’arribar 
a la Granja, a sota del pont, en el marge 
esquerre del riu, des d’on podem contemplar 
una bella imatge del monestir de l’Aigua 
(Santa Maria d’Escarp), avui integrat en una 
explotació agrícola particular (41º 25’ 51.44” N  
/ 00º 21’ 19.90” E). Després anem seguint 
per la pista que discorre prop de l’aigua, entre 
els conreus de fruiters i els canyissars i arbres 
de ribera. Poc més enllà es pot observar a la 
dreta la confluència del Cinca amb el Segre, 
l’aiguabarreig pròpiament dit. En una clariana 
sota els arbres es troba l’accés a la passera del 
Sòl de l’Horta, una magnífica instal·lació que 
permet endinsar-se per un genuí ambient fluvial. 
Al capdavall hi ha un observatori de fusta. Els 
amants dels ocells hi trobaran motius de gaudi 
únics a Catalunya.

Una segona opció molt interessant per la zona de 
la Granja d’Escarp és pujar al turó del Montmaneu, 
el segon cim del Segrià amb 494 metres d’alçada 
sobre el nivell del mar, només per darrere del 
Puntal dels Escambrons (500 metres, Almatret). Al 
turó s’hi pot accedir des de Seròs per l'anomenada 
carretera de les Mines fins a deixar el cotxe en el 
Mas del Sisquen. A partir d'aquest lloc, seguint les 
indicacions que trobarem podem pujar al cim del 
Montmaneu en, aproximadament, uns 53 a 60 
minuts. Des d'aquest lloc es podrà gaudir d'una 
vista superba sobre el Baix Segre i els darrers 
quilòmetres del riu Segre.

En tot cas, la nostra proposta inicial s’aturaria 
abans, a només dos quilòmetres sortint de Seròs en 
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direcció a la Granja d’Escarp, on pararíem en
un segon punt d’interès per explorar 
part de les restes musulmanes i cristianes 
de la zona. Concretament, ens aturem 
on està ubicada la Torre dels Moros o 
d’Algorfa, en una propietat particular, 
i, molt a prop, el monestir d’Avinganya, 
ambdós en la carretera de Seròs a la 
Granja d’Escarp. La torre d’Algorfa és una 
construcció d’època romana, o islàmica 
segons alguns autors, unida a edificacions 
recents d’ús agrícola (41º 26’ 34.84” N 
/ 00º 22’ 57.46” E). Amb planta 
trapezoïdal i feta de grans carreus de 
pedra irregular units sense morter, té un aspecte 
ciclopi.

Altrament, per visitar l’interior del monestir de 
Nostra Senyora d’Avinganya cal concertar visita 
a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que té 
la gestió del Centre d’Arqueologia d’Avinganya 
(1997). El seu origen parteix d’una donació de 
terrenys del cavaller Pere de Bellvís, alliberat 
per l’orde dels trinitaris quan havia caigut 
presoner dels musulmans, perquè bastissin un 
monestir trinitari masculí (1201), el primer que 
s’establia a la Península. En 1236 es convertí 
en femení, també primigeni, i en panteó de 
la família Montcada fins al 1259, data en la 
qual fou recuperat per la comunitat masculina 
i convertit en noviciat fins a la desamortització 
de Mendizábal en 1835, que va anar seguida 
de la ruïna i l’espoli. En el segle xx començà 
la seva restauració, inacabada encara. L’edifici 
combina elements romànics, gòtics (són majoria) 
i neoclàssics, amb un claustre, mig derruït, una 
església i un campanar excel·lents.

D’Avinganya tornem a Seròs per agafar la 
carretera C-45 en direcció a Maials per visitar 
el jaciment arqueològic del Bovalar, que 
inexplicablement no està senyalitzat. Per tant, 
recomanem seguir aquestes indicacions: un cop 
en la carretera comarcal hem de travessar el 
pont del riu Segre; tot just es travessa, agafem 
el desviament a mà esquerra (uns 300 metres); 
prenem la carretera que puja cap amunt, no la 
que va al riu; finalment, uns 400 metres després 
s’arriba a una casa on hi ha una petita esplanada 
per aparcar i a l’esquerra hi ha un tancat on es 
troba el poblat (41° 27’ 19” N / 0° 25’ 37” E). 
Cal anar fins a la porta d’accés, normalment 
oberta, i entrar per veure el poblat. Al jaciment 

arqueològic del Bovalar hi ha les restes d’un 
poblat d’època visigòtica, el més important 
de Catalunya. Entre les estructures excavades 
destaca una necròpoli, una església i diversos 
grups de cases al voltant d’un trull i un celler. 
Els habitatges permeten fer-se una idea de la 
distribució habitual d’una casa visigòtica, que 
tenia tres habitacions i estava feta de pedra i 
tàpia. El poble, abandonat amb la conquesta 
musulmana, va ser excavat a mitjan segle xx i 
va revelar el gran baptisteri, la millor peça del 
jaciment, que es conserva al Museu de Lleida.

Finalment, encara a Seròs, als afores es 
poden visitar les restes arqueològiques de les 
Roques de Sant Formatge (41° 27’ 37.69” N / 
0° 23’ 27.23” E), un conjunt arqueològic format 
per una necròpoli tumulària del període del 
bronze final i camps d’urnes (1000-650 aC), un 
poblat ibèric dels segles iv-iii aC i un conjunt de 
trinxeres de la guerra civil (1938).

De tornada per la carretera comarcal 45 fins 
a Seròs, prenem de nou la LP-7041 durant 
6 quilòmetres per anar en direcció a Aitona, 
darrera parada de la nostra ruta. Tanmateix, 2 
quilòmetres abans d’arribar a la vila recomanem 
aturar-nos a l’esquerra, en un desviament que 
ens conduirà a la cova del Pare Palau i el santuari 
de Sant Joan de Carratalà. Així, a sota del 
desviament trobem la cova on el pare Francesc 
Palau i Quer (Aitona, Segrià, 29 de desembre de 
1811 - Tarragona, 20 de març de 1872) passava 
llargues hores en contemplació profunda del 
Misteri de comunió total amb Déu i la humanitat. 
Palau va ser un sacerdot, frare carmelita descalç, 
fundador de les congregacions dels carmelites 
descalços terciaris, i fou beatificat per Joan Pau 
II en 1988. La cova es pot visitar de març a 

Poblat del Bovalar (Seròs)
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octubre, tots els diumenges a la tarda, de 5 a 8, 
i és un lloc, si més no, molt singular. Just a sobre 
de la cova del Pare Palau, dalt d’un petit turó de
136 metres d’altitud, es pot visitar l’ermita de 
Sant Joan de Carratalà, construïda sobre les 
restes d’una antiga mesquita pels hospitalers, 
que controlaven el castell de Carratalà 
(41º 29’ 08” N / 00º 26’ 49” E).

De tornada per la bàsica LP-7041 ens aturem a 
Aitona, la vila més gran del Baix Segre, prohibit 
dir-ne la capital en les altres poblacions, amb 
2.405 habitants. El topònim actual sembla que 
prové de l’àrab Zaytuna, que vol dir oliverar, 
tot i que una altra versió afirma que prové del 
llatí Aetosca. El gentilici dels seus habitants és 
aitonencs / aitonenques.

L’origen de la ciutat se situa en un antic castell 
sarraí, citat en documents del 1120. El lloc fou 
reconquerit per Ermengol VI d’Urgell en 1145. 
Durant un temps, la majoria dels seus habitants 
van ser musulmans, als quals se’ls va concedir 
un règim jurídic especial que va prevaldre fins al 
segle xvii (expulsats d’Espanya en 1609). Aitona 
va ser possessió de la Corona fins al 1212, any 
en què es va formar la baronia d’Aitona. En 
1233 va quedar en mans de la família Montcada, 
que van construir un gran castell.

Recomanem la visita del nucli antic d’Aitona amb 
molta calma per descobrir el barri de la moreria. 
Aquest barri conserva un dels vestigis medievals 
més grans del pas dels àrabs per Catalunya, fins 
al punt que en 1961 es trobà en una casa un 
manuscrit de narracions aljamiades-morisques. 
Un dels edificis més destacats és la Casa del 
Rei Moro, declarada bé cultural d’interès local. 
Disposa d’elements arquitectònics característics, 
com ara els arcs de sota coberta o la galeria i 
els ràfecs a la part superior de l’edifici. També 
és interessant el carrer del Forn, format per dos 
passatges, que conserva alguns trets de l’edat 

medieval. Així, la seva entrada és emmarcada 
per arcs de mig punt rebaixats i a la sortida per 
dos arcs ogivals. El carrer està cobert per bigues 
de fusta amb revoltons. La visita del nucli antic 
ha de cloure dalt del turó de la vila per observar 
les restes de l’antic castell dels Montcada i una 
vista excel·lent del poble en contrast amb el 
paisatge de les serres properes.

Altrament, com a visita més destacada d’Aitona, 
que s’autoanomena Bressol de Sants perquè 
a banda del pare Palau també va veure el 
naixement de la seva neboda santa Teresa de 
Jornet (1843-1897), recomanem la visita de 
l’església parroquial de Sant Antolí, el més bell 
exemple dels temples conjugats pel barroc i el 
neoclassicisme del Baix Segre.

Sant Antolí, bastit a començaments del segle 
xviii, presenta una excel·lent portalada barroca, 
que constata l’auge econòmic de la població. 
Per a la seva edificació es van utilitzar carreus i 
materials procedents del castell dels marquesos 
que aleshores romania sense cap tipus d’utilitat. 
Disposa d’una extraordinària façana d’estil 
barroc ornada amb una magnífica portalada 
principal de quatre grans columnes d’ordre 
compost. La façana està flanquejada per dues 
torres bessones de planta quadrangular, una de 
les quals va restar inacabada.

Tot i que la redescoberta que proposem clou 
aquí, encara resten zones interessants, com els 
dos grans jaciments arqueològics de poblats 
ibers en la zona de Genó, al terme municipal 
d’Aitona, i especialment Gebut, al de Soses, que 
avui en dia presenten una visita complexa per 
la dificultat dels accessos i la degradació dels 
jaciments per manca de cura. Amb tot, inserim 
les coordenades de Gebut, el més important 
poblat iber de la zona, per al valent que vulgui 
aventurar-se en la seva descoberta (41° 29’ 0.6” 
N / 0° 27’ 59.4” E).

Amb tot i això, esperant el decòrum general de 
la zona, reiterem que la subcomarca del Baix 
Segre ofereix una varietat de recursos naturals 
i patrimonials que permeten el plantejament 
d’una ruta turística de descoberta que, ensems, 
pot ajudar al desenvolupament econòmic de les 
seves poblacions.

Text i fotos: Quintí Casals Bergés (historiador)

Paisatge des de Gebut (Soses)


