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32a Marxa excursionista de les 
Garrigues 
Com ja és tradició, el Centre Excursionista Borges-Garrigues hem estrenat 
el curs amb la marxa, la 32a, i la tercera en memòria del Manel Giné. 
Aquest any hem aprofitat l'excursió per a conèixer una part important del 
nostre patrimoni industrial, molt lligat a l'aigua. La marxa ha sortit a les 
9.30h en direcció a la Font Vella per la banqueta del canal. Hem creuat la 
conca del riu Trull, que baixa permanentment i és sens dubte el més 
cabalós del terme, i hem pogut veure de lluny el que va ser un antic molí, 
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el del Pere Anton, un exemple d'aprofitament de la força de 
l'aigua. Minuts després hem arribat al Collet, l'antiga fàbrica 
de cartró, La Forestal, que va funcionar des del 1890 fins al 
1980. El responsable actual ens ha fet de guia  per unes 
instal·lacions que són una mostra interessantíssima de la 
nostra arquitectura insdustrial.  Ens ha explicat que l'antiga 
fàbrica de pasta de paper s'ha convertit en una mini central 
elèctrica capaç de produir 7290 kw al dia aprofitant un salt 
d'aigua del canal d'Urgell que fa 9m. Hi hem pogut veure 
l'actual turbina i la peuanya de pedra on hi havia hagut la 
primera turbina del canal d'Urgell. 

I després de la visita, passant pel terme de Puiggros, cap a la 
font del Gat, una font d'aigua inestroncable. El seu propietari, 
el Josep Maria Anglès, ens ha explicat que el nom es remunta a 
principis del s.XIX, quan al seu cinquè repadrí li van regalar 
un cap de tigre  per posar a la boca de la font i la gent de les 
Garrigues, que de tigre no n'havia vist mai cap, van començar a 
dir-li "la font del gat".  

El matí ens ha passat ràpidament i només una part  dels 
excursionistes han arribat a les Borges passant abans pels Nou 
Salts, tal i com estava previst a l'itinerari. Tot i així, un matí 
molt profitós!
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