
LA RUTA DE LA RIBERA DEL SIÓ
Un pla amb bicicleta i en família pel municipi de Preixens



LA RUTA DE LA RIBERA DEL SIÓ
La banqueta del canal senyalitzada des del municipi 
d'Agramunt fins a l'enllaç amb el municipi de Montgai a les 
proximitats del nucli de les Ventoses.
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Coneixes el riu Sió? Si mai no n’has sentit parlar, avui descobriràs la 
seva història i una proposta molt divertida i enriquidora per 
seguir-ne el curs juntament amb la teva família.

El Sió és un afluent de poca aigua del riu Segre. Neix al poble de 
Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, i passa per dues comarques 
més, l’Urgell i la Noguera, fins a desembocar al Segre, a la ciutat de 
Balaguer. 

En aquest llarg viatge el Sió recorre diferents terres i municipis, i 
dona nom a la Vall de Sió. Cadascun d’aquests pobles té un 
patrimoni i un paisatge propi, però tots tenen en comú el riu Sió. I la 
millor manera de conèixer les singularitats d’aquest territori és fent 
una ruta amb bicicleta, o a peu, resseguint el curs del riu.

La ruta de la Ribera del Sió és un recorregut que comprèn les tres 
comarques per on discorre el riu, encara que es pot fer per trams. 

Per exemple, a la Noguera, hi ha el tram que passa per Preixens, 
Pradell i les Ventoses. El Sió travessa Preixens soterrat i a la sortida 
del nucli surt a la superfície. Per això, aquesta ruta va pel costat del 
canal d’Urgell.

Si baixes des d'Agramunt, veuràs com a la dreta del canal d'Urgell 
els camps són verds totes les estacions de l'any i el paisatge i la 
natura tenen unes tonalitats molt vives, perquè són de regadiu i els 
cultius reben aigua tot l'any. En canvi, a l'esquerra del canal, els 
colors són marrons i grocs els mesos d'estiu perquè són cultius de 
secà. 

És sorprenent observar el canvi de colors dels cultius i la natura. 
Mentre pedales també veuràs al fons la silueta dels pobles, com la 
de Preixens i el seu castell. Vine i viu l’experiència!
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