
Sortint del parc del Convent, baixem costa avall, direcció cap al
poble, carrer la Font, fins al semàfor. Al semàfor, girem a la dreta,
direcció Avinguda de Preixana. Entrem pel Carrer Balmes, situat a la
nostra esquerra i girem al segon Carrer a la dreta, continuant així,
pel mateix Carrer Balmes fins al final de les cases. 

5. Bòbila Armengol: Antiga bòbila on es fabricaven
manualment peces de fang per a la construcció com ara
teules, rajoles, maons i blocs. Dalt de la xemeneia podrem

veure les cigonyes i el seu niu. El cos d’una cigonya adulta és molt
gran. Fa més d’un metre d’alçada i amb les ales esteses pot arribar als
2 metres de longitud, més llarg que els braços estesos d’una persona
adulta.
Retornem pel mateix carrer Balmes i entrem al Carrer Campanar,
situat a la nostra dreta. Girem a l’esquerra i pel carrer de l’Oli
entrem a la Plaça de l’Oli.

6. Plaça de l’Oli. Final del trajecte. En aquest bucòlic indret
podreu veure una premsa d’oli i una olivera, conreu típic
de les nostres terres. Sabíeu que?... Les cigonyes dormen i

descansen aixecant una pota i aguantant-se a peu coix. Quan fa fred
van a llocs més càlids i viatgen molts quilòmetres, però no passen
mai per sobre del mar sinó per terres d’interior. Actualment hi ha
cigonyes que nien tot l’any al mateix lloc.
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1. Sortida: Plaça Ramon Folch ( Parc ). Observem l’escut de
Bellpuig, on hi ha els cards de la família dels Cardona, les
faixes vibrades grogues i negres de la família dels Anglesola, al

mig un escut amb tres turons el central més alt i al seu cim una flor
de llis. A la part superior, la corona del baró de Bellpuig. Avancem per
l’Avinguda de les Garrigues, direcció Vilanova, i ens aturem a la
paret del riu Corb. Contemplem l’esplanada conreada, on les
cigonyes s’aturen per buscar menjar, els matins de primavera i estiu.
Les cigonyes mengen serps, peixos petits, ratolins, cucs, granotes,
insectes i crancs. Les cigonyes agafen el menjar amb el seu bec i l’
amaguen dins del coll per portar-lo a les seves cries. Prop d’aquí
podem veure una sitja de parets altes i blanques on hi ha instal·lats
uns quants nius de cigonya. Continuem i trobem la Plaça 1 d’octubre,
on es troben situades, la gran part de les instal·lacions esportives.

2. Pavelló poliesportiu: Les instal·lacions del pavelló
daten de l’any 1982 i han experimentat diferents

renovacions. Actualment s’hi troba un gimnàs ben equipat , dues

sales de bàsquet, una escolar i una de reglamentària i una de
gimnàstica rítmica i judo. Les cigonyes són animals ovípars, neixen
d’un ou. És curiós saber que les cigonyes cada any tornen al mateix
niu per reproduir-se i ponen de 2 a 6 ous que s’ incuben uns 35 dies.
Tombem a l’esquerra i seguim per l’Avinguda del Riu Corb fins al
final, vorejant el reguer a mà esquerra. Al final del camí girem a mà
esquerra i ens aturem a la fàbrica Pifarré.

3. Fàbrica Pifarré: Cal Pifarré és una fàbrica on s’elaboren
dolços i caramels des de l’any 1911. Allí podrem degustar i

comprar els tradicionals caramels Piropos entre altres. Des del carrer
observem el niu de cigonyes que hi ha dalt de la xemeneia. Les
cigonyes fan el niu amb fang, branques d’arbre, fulles, palla, plomes i
roba vella i pot arribar a pesar entre 200 i 1000 kg.
Continuem el camí en sentit contrari, pel Carrer la Font, direcció
Belianes. Passem pel davant de la Font de Sant Antoni
Aquesta font, és un lloc d’aturada pel caminant que es delecta amb el
cant de l’aigua , una bona ombra i una estona de descans. La seva
aigua surt d’una mina del Convent, però no és potable. Seguim el
camí fins arribar al Convent. 

4. Convent de Sant Bartomeu: Monument declarat
historicoartístic. Fou fet construir per Ramon Folch de
Cardona-Anglesola l’any 1507. Compta amb un claustre
digne de visitar, amb columnes amb capitells esculpits amb
motius florals, animals i figures humanes. Una escala de

cargol que porta al campanar i una col·lecció de plats de ceràmica
catalana i aragonesa. Alcem la vista fins al campanar, on les cigonyes,
cada any, venen a fer el niu. Abans de marxar us recomanem
contemplar la vista panoràmica del poble de Bellpuig tot escoltant el
claqueig de les cigonyes. El bec de les cigonyes mesura uns 20 cm, la
mida del pam dels nostres pares i mares. Esteu dins el Parc del
Convent, una zona de pícnic on podeu jugar, menjar i passejar.


