ORIENTACIÓ A LA VALL DE BOÍ. Descobreix la Vall a
través dels mapes de Barruera, Durro i Taüll. CAMINA,
CORRE I PENSA. Una activitat per aprendre,
relacionar-te amb el medi, la cultura i el patrimoni de
la Vall, fent activitat física saludable.

FORMULARI

CIRCUITS D'ORIENTACIÓ
A LA VALL DE BOÍ.
DURRO

NOM:
COGNOMS:
E-MAIL:
TELÈFON:
POBLACIÓ:
PAÍS:
NOMBRE DE PERSONES QUE FAN L'ACTIVITAT:
Circuit que et mostra l’entorn del poble medieval de
Durro, 1386 m d’altitud. Per damunt de Barruera, trobem
ADULTS
INFANTS
aquesta petita població de cases de pedra i carrers estrets,
l’esglesia de la Nativitat de Durro, l’ermita pre románica ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE PRACTIQUEU
de St Quirc, el pinar, bancals, prats, senders, barrancs i
fonts…un territori per descobrir.
ORIENTACIÓ?
SÍ
NO
En el mapa trobareu fites de 3 colors diferents,
COM VALOREU L'ACTIVITAT? 1 2 3 4 5
CODIS DE CONTROL

corresponents a 3 nivells de dificultat. Com més difícil,
més distancia a recórrer i més desnivell a superar.

INFORMACIÓ I INCIDÈNCIES
vallboi
vallboi.com
973 694 000
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Barruera. 1095m d’altitud. Hi ha l’Ajuntament de la Vall de Boí i l’oficina de turisme. On la vall és més plana, destaca l’església de Sant Feliu i el Salencar.
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Camins de foc, on el cap de setmana d’abans del solstici d’estiu, es baixen les Falles a Durro (Patrimoni Immaterial per la UNESCO).

Abeurador de bestiar. Els pobles ramaders disposen de llocs on hi acostuma a anar a beure el bestiar. Els trobem prop de zones humides, barrancs o rius.
Cases

Cases de Durro. Fetes dels materials que trobem a la zona. Edificacions amb amples parets de pedra i llinats de llosa de pissarra.
Camí de Barruera. Senders que uneixen els pobles. Una zona obaga, amb aigua i molses. Entorn refrescant els mesos d’estiu
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Barranc de Cortina, afluent del Noguera de Tor. Recull les aigües d’una part de la muntanya de Durro i abasteix al poble i les activitats agrícoles i ramaderes.
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A l’oest, la muntanya de Barruera observem el Port de Gelada, pas tradicional de la Vall de Boí (Barruera)cap a la Vall de Barravés (Senet).
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Ermita de St Quirc de Durro. SXII, 1498m d’altitud, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000.
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Surgència. Eixida a l'exterior d’aigua infiltrada en el sistema hidrogeològic, o de l'aigua absorbida per roques, per qualsevol conducte subterrani.
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Poble de Durro, 1386m. Poble ramader medieval, hi trobem l’església de la Nativitat de Durro, sXII. Patrimoni Mundial per la UNESCO (2000).
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Roies de Cardet, enfront a l’oest. Cim de 2499m on s’hi celebra el Caraamón, KM Vertical de Curses de Muntanya de la Vall de Boí.
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Molsa. La trobem a les roques d’aquesta zona, ens indica el nord, es desenvolupa en orientacions de mínima insolació.
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Si mirem al n-o, hi veiem el l’Aüt (2532m) i més al Nord, al fons de la vall, el Montarto (2833m) i la Punta Alta (3014m).

Al nord, al fons, d’esquerra a dreta hi veiem els pics d’Avellaner (2983m), Besiberri Sud (3023m) i Comaloforno (3029m).

Bosc de freix i roure. Típic de la mitja muntanya, caducifoli, es desenvolupa en ambients més aviat humits i en els vessants obacs.

