Ruta 1
ITINERARI: TANQUEL / EL TANC
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Recorregut per la zona nord-est de Bellpuig amb visita a una alsina
centenària, mostra de la vegetació autòctona, visita opcional a una
minicentral elèctrica, cabana de volta i vestigis de la Guerra Civil.
Recorregut: 12,600 km. Temps: 2 h 30.
Estació recomanada: Primavera/tardor.
Km 0

Sortim de la plaça Ramon Folch en direcció al carrer Valeri
Serra i lavinguda del Bosc, trobem a lesquerra el Cementiri

P1,2 Carretera N-IIa, seguim recte pel camí del Bosc
1,9

Travessem el ferrocarril i el túnel de lautovia

2,3

Cruïlla, seguim recte

P5,6 Cruïlla, girem a la dreta, seguim per la banqueta del marge
esquerre del canal
P6,2 Travessem el pont del canal, i tot seguit el pas del ferrocarril
i el pont de lautovia, seguim recte. Poc després trobem
a lesquerra la Cabana Montperler ("decorada" amb xapes)
P7,7 Cruïlla, girem a la dreta pel camí nord del Coscollar
8,0

A lesquerra trobem la Torre del Blasi i restes dun niu de
metralladores de la Guerra Civil, seguim recte. Poc després
trobem a la dreta una granja de perdius de caça

P9,5 Cruïlla, a lesquerra cabana de volta, font i una de les
entrades al Circuit de Motocròs, girem a la dreta

P2,5 A la dreta trobem lalsina centenària. Cruïlla, seguim recte
pel camí dels Calders i per sobre del Clot de la Dona Morta

P9,7 Cruïlla, girem a lesquerra. Més endavant a la dreta trobem
la Torre del Térmens

2,9

10,6 Cruïlla, seguim recte

Cruïlla, seguim recte. Poc després trobem una cabana nova
a la dreta

P3,4 Cruïlla, girem a la dreta
P4,6 Travessem el pont del canal. El Tanquel (amb permís dels
propietaris es pot visitar aquesta minicentral elèctrica),
seguim recte
4,7

Cruïlla, seguim recte

P11,0 Cruïlla, Quatre Camins i rotonda de la carretera de Preixana,
seguim recte cap a la vila pel carrer Orient. Trobem a
lesquerra les Escoles
12,1 Cruïlla, antiga caserna de la Guàrdia Civil, girem a lesquerra
i baixem pel carrer Sant Josep fins a la plaça Sant Roc
12,6 Pl. Ramon Folch, lloc don hem sortit.

