Fitxa tècnica de rutes i itineraris accessibles per a persones amb discapacitat.

RUTA 16 -

ALT URGELL

MESCLANT AIGÜES

Característiques
Nivell de dificultat:
Baixa
Llargada total (Qm.)
Perfil de la ruta

5,8

Normal
x
Altura Inicial (m.) 676

Tipus de trànsit que hi trobarem
Persones fent treking
x
Persones a cavall
x
x
Persones en bicicleta
Prohibit als vehicles motoritzats
Autoritzat als vehicles motoritzats x

Alta
Altura Final (m.)

711

Tipus de ferm
Terra condicionada
Terra compactada
Terra sense condició.
Ferm asfaltat
Ferm amb formigó
x
Zahorra compactada
Tram urbà
Grava i clots
Descripció del tram

3. Infraestructures existents
Nom
Ponts
Ponts Metàl·lics
Tunels
Passos inferiors

Quantitat
1

Descripció

4. Itinerari
Inici de la ruta
Parc Olímpic del Segre 31T 373428E 4690451N 680 m
Fi de la ruta
Parc Olímpic del Segre 31T 373428E 4690451N 680 m
Descripció de l’itinerari
Aquest brevíssim recorregut -una passejadeta, només, un vist i no vist- ens acosta al punt precís on el riu Valira, que baixa d'Andorra, es lliura al Segre, a un kilòmetre i mig de
l'extrem sudoest del nucli urbà de la Seu. El veurem des de la ribera esquerra del Segre, per la pista que porta també fins a Arfa.
Al llarg del passeig veiem, sempre a l'altra banda del riu, el poble de Castellciutat i el formidable conjunt de fortificacions que durant tres segles van ser objecte de setges, atacs
i peripècies bèl.liques diverses. L'anada es fa per dalt, per la carretera asfaltada que arriba fins al torrent de la Coma; tornem per la pista de baix, la més propera al riu, que
discorre paral.lela a la primera.
El Mesclant és ben perceptible, i moltes vegades l'aigua del Segre és d'un color i la del Valira d'un altre: es barregen en un instant, i uns metres avall ja són totes la mateixa.

4. Patrimoni Natural
Descripció

El riu Segre és l'espinada de la comarca, l'eix que li dóna caràcter i l'articula. A la sortida del Baridà cerdà, el riu entra a la comarca seguint en direcció a ponent, condicionat per
la impressionant barrera de la serra del Cadí, al sud. A l'alçada de la Seu -on acull el Valira, que baixa d'Andorra- el riu gira i pren rumb cap al sud, on haurà de travessar el
congost de Tres Ponts i d'altres angúnies geològiques. Sempre al costat del riu, els quatre centres principals: la Seu, cap de comarca i punt de referència urbà de l'Alt Pirineu,
una ciutat episcopal amb arrels romanes; Organyà, la vila de les Homilies, Coll de Nargó, capital raiera del Segre, i Oliana, la porta dels camins de la plana.
A banda i banda del riu, les valls laterals, que donen riquesa humana i diversitat de paisatges al conjunt. A tocar del límit amb la Cerdanya, la part alturgellenca de la
subcomarca del Baridà, amb els municipis de Cava, Pont de Bar i Arsèguel, on el dialecte del català que s'hi parla és clarament oriental. Al nord, tocant amb Andorra,
Bescaran, Arcavell, Estamariu: al sud, cap a la banda del Cadí, Vilanova de Banat, Alàs i Ortedó. Seguint el riu, cap al sud, els pobles de la ribera, el cor de l'Urgellet:
Montferrer, Arfa, Adrall, el Pla. Pujant cap a Andorra, a la dreta del Valira, les cèlebres valls de Sant Joan, que s'enfilen fins al sostre de la comarca, que és el pic del Salòria. A
sota, la vall de Castellbò, carregada d'històries i racons. Camí del Pallars, les valls d'Aguilar, terres de pastures ancestrals.
A l'altra banda de Tres Ponts, a l'esquerra del Segre, surt riu de Lavansa, després d'un periple encaixonat i agònic: la sortida d'una vall que no té sortida. La vall, arropenjada a
l'esquena sud del Cadí, amb Josa, Tuixén i els pobles de Lavansa, ha conservat una gran personalitat. Al sud, les valls d'Alinyà, país de boscos i picadors legendaris. Davant
d'Organyà, cap a ponent i cap al Boumort, la vall de Cabó, una vall de llibre, esquitxada de dòlmens. Al sud de Cabó, Montanissell, Sallent, els Prats, el formidable canó de
Valldarques, un tros de país impressionant i de gran bellesa, però també difícil i aspre. I també Gavarra, un mirador excepcional sobre la plana. Sobre la ribera amable del
Segre, passat el Grau d'Oliana, Peramola i el seu rerapaís, amb topònims contundents i suggerents: Castell-llebre, Cortiuda, Sant Honorat, Rumbau, la roca del Corb. Les
Anoves, a l'altra banda del riu, al nord d'Oliana, protegida pel serrat de la Creu i l'embassament.
Al sud de tot, les terres mossegades per l'embassament de Rialb: Bassella, Castellnou, Aguilar. La Clua, un supervivent aturonat. Al costat de la Ribera Salada, camí de
Solsona, Ogern i Altés. A migdia, ja amb un peu a la Noguera, les planes amables i finals de Mirambell i Guardiola: les muntanyes es veuen al nord.

6. Accessos i connexions
Com arribar-hi

Connexions amb ciutats properes

Ubicació en mapes de referència
Institut Cartogràfic de Catalunya mt10mv10f136040tr01
Inici i final del recorregut: Parc olímpic del Segre 31T 373428E 4690451N 680 m

Observacions
Informació recollida a http://www.parcolimpic.com/btt/cat/r16.html

