
RUTA LA VOLTA VERDA 

 

INTRODUCCIÓ 

La ruta de la Volta Verda dura 1 hora.Té una extensió  de 5,2 km , la ruta es 
pot fer amb bici,peu,cotxe...I és interessant perquè dónes tota una volta per 
La Seu D'Urgell. Una passejada agradable per la ciutat de la Seu d'Urgell de la 
qual gaudirem, entre d'altres, de la bellesa del claustre del Valira i de la 
tranquil·litat del parc dels Enamorats, tot passant per diferents barris que no 
ens deixaran indiferents. 

Sortim de l'institut pel cami de la Palanca i anem cap al Parc del Segre 

Parc Del Segre 

 

 

 

 

 

 



El Parc Olímpic del Segre és un equipament que va ser construït a la Seu 
d'Urgell pels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per acollir el piragüisme en la 
disciplina d'eslàlom. Està situat vora el riu Segre mitjançant un canal artificial 
paral·lel de 800 metres que es bifurca en dos canals d'aigües braves d'un 
total de 500 metres de llarg. 

Continuem per la vora del riu fins al parc del bombers, aleshores girarem cap 
a l’esquerra per l’avinguda del cami ral de Cerdanya.Continuem cap al carrer 
del Bisbe Benlloch tot deixant el seminari a mà dreta.Quan arribem a Garriga 
girem a  mà esquerra fins arribar a l’Avinguda Pau Claris, després anem tot 
recte pel carrer Germandat de Sant Sebastià fins a arribar al Parc del Valira. 

PARC DEL VALIRA 

El Parc de la Valira, o Parc del Valira és un parc situat a l'oest de la 
ciutat pirinenca de la Seu d'Urgell, a la riba del riu la Valira, que poc 
després desemboca al Segre. Dins del parc es troba l'anomenat parc 
dels Enamorats i el Claustre Modern. 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pirineus
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Seu_d%27Urgell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Valira
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Valira%23Claustre_de_Racionero


Sortim del parc del Valira cap al Carrer De Circumval-liació.Seguim tot recte 
fins que arribem al Barri de Santa Magdalena 

 

Barri Santa Magdalena 

Santa Magdalena és un barri de la Seu d'Urgell situat al sud-oest de 
la ciutat. N'és molt coneguda la seva església, posada sota l'advocació 
de la mateixa Santa. Aquesta Església és la segona en importància 
social de la Seu. 
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