


RUTA AUTOGUIADA DE LA POBLA DE SEGUR

Proposta amb la qual coneixerem de quina manera l'aigua ha marcat la història
i l'economia del municipi i de part de la comarca, així com la manera en què
pot arribar a condicionar l'entorn natural i urbà.

Seguirem part de la vora dels rius Noguera Pallaresa i Flamisell i entrarem al
nucli urbà, descobrint diferents elements, culturals i naturals relacionats amb
l'aigua.

DESCRIPCIÓ:

Començarem el camí a l'Estació de Natura i Esports del Pirineu de la Pobla de
Segur i anirem cap a l'embassament de Sant Antoni, tot passant per davant de
l'espai dedicat als raiers.

Un passeig a la vora del riu Flamisell ens portarà fins al pont de Ferro que va al
nucli  urbà,  on  veurem  el  sorprenent  edifici  del  Comú  de  Particulars,  molt
avantguardista per al seu any de construcció.

Anirem en direcció a l'est fins a la vora de la Noguera Pallaresa i la creuarem
per veure les cases antigues del nucli urbà del pont del Claverol, però aviat
haurem de tornar a passar a l'altre costat.

A continuació anirem remuntant el riu per l'agradable camí del Venedot sota un
bosquet de ribera fins a arribar. Hi trobarem una àrea d'esbarjo i una central
hidroelèctrica gairebé centenària que val la pena de veure a més dels seus
voltants.

Pujarem al nucli urbà altra vegada i de seguida trobarem ll'interessant recinte
modernista de la casa Mauri i el molí d'oli de Sant Josep. Són edificis plens de
petits  detalls,  de  gran  bellesa;  no  us  perdeu  els  jardins  modernistes  que
emmarquen el recinte.

Travessarem el parc de l'alcalde Boixareu i anirem a veure la plana fluvial i
l'horta del Flamisell,  a continuació arribarem a la plaça de la pedrera i  ens
endinsarem als carrerons medievals del nucli antic.

Veurem l'església de la Pobla de Segur i coneixerem alguna tradició associada
a aquesta, també veurem els antics portals d'accés a la vila closa.

Sortirem del nucli antic passant per un d'aquests antics portals i, altra vegada
per la plaça de la Pedrera, baixarem i  veurem la font de la plaça del  Pou.
Tornarem a creuar el pont de Ferro per arribar a l'estació de tren fent un altre
traçat.



CONDICIONS DE LA RUTA:

TIPOLOGÍA: Circular antihorari
DIFICULTAT: Familiar

DURADA: 1 hora 30 minuts
PENDENT: 96.00 meters

DISTÀNCIA: 6.50 km
TEMA: Flora i fauna, medi i arquitectura

ACTIVITAT: A peu, en bicicleta

CONSELLS

TRAÇAT
+El traçat no presenta cap dificultat.
 
AIGUA
+Es recomana portar aigua, tot i que en ser un recorregut tant proper a zones
urbanes no hem de patir si ens en quedem sense.
 
PRECAUCIONS
+Recordeu hidratar-vos i protegir-vos del sol.
+Atenció  en  creuar  la  carretera  o  el  carrer  principal  per  accedir  al  recinte
modernista.
+Alerta amb el riu si aneu amb criatures.
 
METEO
+S'aconsella portar protecció solar i el cap protegit a l'estiu, hi ha trams amb
poques ombres.
 
TERRENY
+Cal  portar  calçat  còmode  per  caminar,  però  el  terreny  no  presenta
complicacions, asfalt i camí de terra sense pedra ni pendents.
 
MATERIAL
+Una  càmera  fotogràfica  ens  permetrà  prendre  imatges  de  les  vistes
panoràmiques.
+Uns prismàtics ens poden ajudar a veure millor les muntanyes de Collegats i
el pantà de Sant Antoni.



QUÈ VEUREM?

1- EMBASSAMENT DE SANT ANTONI: 
Construït entre 1913 i 1916 per la companyia La Canadenca, va esdevenir en
aquell moment el més gran d'Europa i el quart del món.

Aquí  veiem la  cua  de  l'embassament  on,  amb  les  fluctuacions  del  nivell  de
l'aigua, es fan aiguamolls i basses. La biodiversitat que es genera al seu voltant
és important des del punt de vista botànic i faunístic. Hi creix el bosc de ribera i
plantes adaptades com els joncs, les cues de cavall, canyes i ranuncles.

Ocasionalment podrem veure ocells com el bernat pescaire, l'ànec collverd o la
polla d'aigua, entre d'altres.

2- AIGUABARREIG: 
Darrere els arbres es troben els rius Flamisell i Noguera Pallaresa; són rius de
muntanya que neixen a molta alçada i tenen característiques diferents al llarg del
seu recorregut. La velocitat del seu cabal, la matèria orgànica dissolta en l'aigua,
la temperatura i profunditat, condicionen la vida que hi podem trobar. 

La Noguera Pallaresa era una important via de comunicació entre Sort, Gerri de
la Sal, i la Pobla de Segur, s'aprofitava el seu curs per baixar fusta fins a Lleida o
Tortosa.  L'ofici  de  raier  va  desaparèixer  amb  la  construcció  de  les  preses,
actualment el transport es fa per carretera.



3- COMÚ DE PARTICULARS: 
El  nom fa  referència  a  una associació  nascuda pels  volts  de 1820-1822 per
construir  el  segon  molí  de  farina  del  poble.   L'edifici  és  de  1935,  d'estil
racionalista,  va  ser  dissenyat  per  l'arquitecte  Enric  Vilanova,  membre  del
GATCPAC,  un  important  grup  d'arquitectes  i  tècnics  dedicats  al  progrés  de
l'arquitectura contemporània.

Actualment és  un espai d'exposicions i centre de dinamització cultural. Encara hi
ha la maquinària de l'antic molí fariner i és visitable.

4- NIUS D'ORENETA CUA BLANCA: 
Sota alguns balcons de la plaça del Fossar Vell  hi ha nius de fang. Són nius
d'oreneta cuablanca, arrodonits i  tancats per la part superior amb una petita
obertura, acullen entre tres i cinc ous o cries. Es diferencien de l'oreneta comuna
perquè  aquestes  altres  fan  els  nius  oberts  per  dalt  i  passen  els  estius  a
Catalunya i prefereixen les zones urbanes, on troben bons llocs per als seus nius.

Estan protegides legalment en l'àmbit nacional i internacional pel benefici que
aporten, ja que mengen exclusivament insectes que cacen al vol.

5- PONT DE CLAVEROL: 
Els edificis de la dreta pertanyen al nucli del pont de Claverol, cap del municipi
de la Conca de Dalt. És una localitat que es troba a 1 km de la Pobla de Segur i
té molta tradició raiera juntament amb la Pobla.

Aquí es construïen rais i molts dels seus habitants també eren navegants que els
portaven fins a Lleida o Tortosa. Tenia dos carrers, el de Dalt i el de Baix, on hi
havia l'església.  Unes riuades l'any 1937 van destruir  el  carrer  de Baix,  que
ocupava el camí per on hem passat al costat del riu.

6- BOSC DE RIBERA: 
Són boscos caducifolis que creixen tant a les planes fluvials com a les vores dels
rius adaptats als terrenys humits o inundats. 

Els verns es troben a primera línia de l'aigua. Fan arrels profundes i retenen la
terra protegint-la del corrent i la seva erosió. A part dels verns també trobem
pollancres, àlbers, oms, freixes i salzes.

En  els  climes  amb  influència  mediterrània,  aquests  són  els  boscos  més
productius, doncs rarament els hi falta aigua. Sovint s'han tallat molts verns per
guanyar espai cultivable i després han començat problemes importants a causa
de l'erosió del riu.

7- PRODUCCIÓ HIDROELÈCTRICA: 
La indústria hidroelèctrica va arribar a la Pobla de Segur l'any 1911, i la central
del  Vernadot es va inaugurar l'any 1920. Produir  electricitat  contínua i  d'alta
tensió va revolucionar el seu transport i distribució, ja que permetia fer-ho des
de molta distància i els rius del nord-oest de Catalunya van ser els més indicats



per instal·lar centrals hidroelèctriques.

L'eix  format  pels  rius  Flamisell,  Noguera  Pallaresa  i  el  Segre,  concentraren
l'explotació de grans volums d'energia hidroelèctrica destinada a Barcelona, amb
12 noves centrals de 1911 a 1940.

8- RECINTE MODERNISTA: 
El molí d'oli de Sant Josep de 1905, la casa Mauri de 1907  i els seus jardins,
formen el conjunt modernista torre Mauri.

El molí d'Oli s'inspira en les esglésies romàniques, la façana té una estàtua de
Josep  Llimona,  l'interior  conté  la  maquinària  del  primer  molí  elèctric  de  la
comarca.

El palauet-residència Mauri, amb aspecte fortificat, és la seu de l'ajuntament.
Està decorat amb vitralls, forges i ceràmiques vidriades amb motius vegetals i
mitològics obra del ceramista Lluís Bru, artesà al Palau de la Música Catalana i a
l'Hospital de Sant Pau. 

9- PARC ALCALDE BOIXAREU: 
Va ser creat l'any 1950 com a jardí romàntic en consonància amb els jardins de
la  casa  Mauri,  per  això  hi  trobarem  arbres  exòtics  com  algunes  coníferes,
concretament cedres de grans dimensions.

Actualment acull diversos equipaments com el camp de futbol, el casal Cívic, i
l'edifici  polivalent  Raiers  II,  a  més  de  l'escola  Els  Raiers.  Disposa  també
d'equipaments de jocs infantils per a l'esbarjo dels més menuts. Així doncs, el
parc esdevé un dels centres neuràlgics de la vida de la Pobla de Segur.

10- HORTA DEL FLAMISELL: 
Aquesta plana fluvial originalment estaria coberta per un bosc de ribera però
avui queda marginat als límits de la plana. Les roques vermelles que veiem al
fons pertanyen al congost d'Erinyà.

Els rius, amb les seves crescudes cícliques, aporten nutrients als sòls i els fan
més aptes per al cultiu, amb llims, sorres i graves.

Els horts i cases van anar ocupant pràcticament tota la superfície i al novembre
de 1982 una profunda borrasca, juntament amb l'orografia, van generar unes
inundacions molt greus, amb morts i grans pèrdues materials.

11- PLAÇA DE LA PEDRERA: 
La plaça es pot relacionar amb l'origen del nom del municipi, la "Pobla" de Segur,
doncs al segle XIV se li concedí una carta de poblament o de pobla. Sembla que
antigament el  seu nom era Ribera de Segú. Aquest document l'autoritzava a
establir un mercat-vila, per tal que fos el més central del Pallars.

Originalment aquesta estava fora de les muralles, des d'aquí es podia entrar pel
portal de Parrau, que portava al carrer Major. 



A  la  plaça  trobem  edificis  d'estils  i  èpoques  diverses,  des  de  medievals  a
noucentistes, i cada dimecres acull el mercat setmanal.

12- ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE RIBERA: 
L'església, dedicada a la patrona de la vila, antigament estava situada a la plaça
del Fossar Vell, força propera al riu. S'explica que un bou va trobar la figura de la
verge a la riba de la Noguera Pallaresa.

Diu la llegenda que la localització actual va ser a contracor de la Verge, doncs
resulta que no volia moure's de prop del riu. Cada 17 de juny, durant la festivitat
dedicada a la Mare de Déu, els fallaires baixen des de la muntanya de Santa
Magdalena  per  oferir-li  rams  de  flors,  juntament  amb  les  pubilles,  que  els
esperen al poble.

13- PORTAL, CASA ORTEU I PLAÇA DEL DALDO: 
La casa senyorial  dona nom al portal d'Orteu, un dels dos accessos a la vila
closa medieval pel carrer Llorenç i Torres. Té una portalada destacable amb un
escut a la llinda de la porta.

El passadís que  ens queda a darrere, mirant el portal, és herència de la trama
urbana medieval i porta a la plaça del Daldo, on es feia l'antic mercat dins la vila
closa. 

Des de la plaça, mirant a sota d'aquesta, es pot observar l'antiga muralla de la
Pobla i l'accés a un refugi antiaeri de la Guerra Civil.



ESTACIÓ D'ESPORTS I NATURA DEL PIRINEU
Plaça del Ferrocarril s/n

25500 La Pobla de Segur
Tel. 973 680 257

turisme@lapobladesegur.cat
www.naturalocal.net
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