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

RUTA 2 -

NOGUERA

SANTA ANNA - IVARS

Característiques
Llargada total (Qm.)
Perfil de la ruta

5,9 km.

Altura Inicial (m.)

426 m.

Altura Final (m.)

316 m.

450 metres = tram de pujada de 10 metres total.
2500 metres = tram pla amb tendència a baixar.
3500 metres = tram de baixada intensa de 90 metres de desnivell
4600 metres = tram de baixada suau de 15 metres de desnivell
5900 metres = tram pla

Tipus de trànsit que hi trovarem
Persones fent treking
*
Persones a cavall
*
Persones en bicicleta
*
Prohibit als vehicles motoritzats
Autoritzat als vehicles motoritzats *
Motos
Automòbils
Camions
Vehicles agrícoles
Màquines d’obres

Accés per a persones amb discapacitat
Accessible

practicable

Amb dificultat

Impracticable

*
Tipus de ferm
Terra condicionada
Terra compactada
Terra sense condicio.
Ferm asfaltat
*
Ferm amb formigó
Zahorra compactada
Tram urbà
Grava i clots
Descripció del tram
Tram asfaltat amb poc transit. Atenció a alguns revolts
tancats.

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

Quantitat
Descripció
1
Hi ha un túnel llarg. Preferiblement entrar amb llum artificial.
3

4. Patrimoni Natural
Descripció
En el tram inicial trobem un bosc de coníferes plantats per forestals.
Descendim per un exponent de la vegetació dels secans semiàrids formats per plantes baixes.
En endinsar-nos en el gorg del riu ens trobem envoltats d’altius penyasegats calcaris de belles siluetes.

5. Patrimoni Cultural
Descripció
Pels voltants hi ha 4 jaciments amb pintures rupestres amb pintura de tons rogencs. Amb representacions esquemàtiques.
Cronologia: Entre el Neolítics i l’edat de Bronze.
Passem per la vora del canal de Pinyana que es remunta a la tradició àrab de l’edat Mitjana. En la casa de l’Aigua
anualment pel 6 d’agost encara es commemora la tradició en que el Paer en Cap de Lleida demana l’ús de l’aigua de
Pinyana per la ciutat de Lleida.

6. Accessos i connexions
Com arribar-hi
Vehicle particular.
Connexions amb ciutats properes
Alfarràs (Segrià).
Ubicació en mapes de referència
Institut Cartogràfic de Catalunya bt25mv10f6328tv01
Inici de l’excursió: 35T 299165E 4639747N 426 m
Fi de l’excursió: 35T 299365E 4639639N 315 m

