ZONA TRAIL

ALT URGELL

SANT QUIRI
4.85 Km

863 m+

Sortida : Noves de Segre (639 m)
Arribada : Sant Quiri (1502 m)

Temps ascensió: de 45min a 1h 45m
segons nivell
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Direcció cruïlles
importants
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Distància i desnivells
acumulats.Pendent mitjana pròxims 500
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ESTAT DEL CAMÍ :
Bon estat. Fàcil de seguir
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LLOC DE SORTIDA i APARCAMENT :

No llençar escombraries

El lloc de sortida està a l’entrada del poble de Noves de
Segre. L’inici del circuit es troba a la cruïlla entre la
carretera de Berén i el carrer que ens duu cap al poble en
forta pujada. Podem deixar el cotxe al costat dret de la
carretera vigilant de no molestar als veïns o en qualsevol
dels aparcaments del poble
X(UTM ETRS89): 363444
Y(UTM ETRS89): 4683813

Respecteu la Flora i els
sembrats
Respecteu la fauna
( salvatge i domèstica )

DESCRIPCIÓ ITINERARI :
Sortim de la part baixa del poble de Noves de Segre, tot seguint els carrers cap a la part alta del mateix, fins que un cop passat l’ajuntament
arribem als dipòsits d’aigua, es aquí on agafem el corriol que s’enfila cap a l’esquerra. Seguint el corriol de pujada, poc després del km 2
creuem una pista, per continuar el corriol en un primer tram força inclinat, després d’un tram més planer i un cop passat el km 4 arribem a
un prat. Creuem el prat i enfilem peruna zona mes inclinada amb petites grimpades, fins que un cop passada l’ermita, arribem al cim de Sant
Quiri, coronat amb una creu de ferro.

Ajuntament de
Valls d’Aguilar

Consell Comarcal
AltUrgell

