El Paraigua, 2008-2009
El cor del Port
Tornem al Port. Enguany és al bell mig, al cor mateix, del Port. Si el temps ho permet
(esperem que sí) gaudirem d’unes vistes magnífiques, tant per les muntanyes del Port, entre
elles el Mont Caro, com per la Terra Alta cap a l’interior; també de la desembocadura de
l’Ebre i el seu delta. Veurem canvis en la flora i uns paisatges excepcionals, amb una
geologia extraordinària.
Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadora
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 30 € per persona
Hostalatge: “Casa Barceló” (Eva Sancho)
www.casabarcelo.com
Avinguda Generalitat, 27
HORTA DE ST. JOAN
Teléfon: 977 43 53 53
Preu pensió completa: 61,00 €
Preu només dinar diumenge: 16,00 €
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, paravents, binocles, peces de
vestir i complements per protegir-vos del fred, per si en fa en les parades. Tot allò que
us sembli imprescindible per fer nit a la fonda.
Etapa nº 13 – Dissabte, 21 de març de 2009

Les Terranyes
Horaris dissabte:
7h
10:30 h

Palau Pedralbes
Metro “Palau” (Línia 3)
Àrea recreativa de la Franqueta

Qui surti de Barcelona i rodalies
Havent esmorzat

ITINERARI AMB COTXE FINS A HORTA DE ST. JOAN
Des de Barcelona, AP-7 fins a Hospitalet de l’Infant (sortida 38). Allí agafarem direcció
Móra d’Ebre, i passarem per Vandellós, Coll de Fatxes, Tivissa, Mora, Gandesa, Bot i Horta
de Sant Joan.
A la sortida d’Horta de Sant Joan, en direcció Arnes, trencar a l’esquerra en un desviament
que hi diu “El Port” i després “Àrea recreativa de la Franqueta”. És una carretera asfaltada,
però estreta, de 9 Km de longitud. Heu de comptar uns 20-25 minuts per fer aquest
recorregut ja que en algun tram el ferm està en mal estat i cal anar a poc a poc.
De camí, es pot esmorzar a Vandellòs, o bé en un bar que hi ha al costat d’una gasolinera
Repsol (prop de Benifallet)
Itinerari de l’excursió: La Franqueta (540 m)–Coll de Miralles (860 m)–Coll Ereta (1.100 m)–
Terranyes (1.180 m)–Coll de Carabasses (1.110 m)–Refugi Les Clotes (950 m)–La
Franqueta (540 m)
Desnivell: aprox. 650 m.
Temps estimat: 6 hores 30 minuts, sense comptar aturades

Característiques: L’excursió s’inicia a La Franqueta. Després de 5 Km de suau pujada, arribem
a Coll Miralles. A partir d’aquest punt comença una pujada més forta. El camí passa pel
costat de dos arbres monumentals: “Lo Pimpoll” i “Lo Pi Ramut”. Al final de la pujada
arribarem a la cota màxima, el pla de Terranyes. Veurem el refugi de Terranyes–Mas
Torrer, passarem per les Foies i allí començarà el descens fins el refugi de les Clotes
(UEC). Aquesta baixada transcorre per un camí molt ple de vegetació que en certs
moments arriba a formar túnels de boix. Haurem de travessar una petita tartera i
finalment anirem a trobar la pista que ens retornarà a l’àrea de La Franqueta.
Etapa nº 14–Diumenge, 21 de març de 2009

Les Valls – Coll de Xertó – Toll del Vidre
Horaris diumenge:
8:00 h.
9h
9:30 h.
13:30 h.

Esmorzar
“Casa Barceló”, HORTA DE ST. JOAN
Desplaçament amb cotxes fins al punt d’inici de la caminada
Comença la caminada
“Casa Barceló”, HORTA DE ST. JOAN
Dinar

ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA
Sortim d’Horta de St Joan en direcció a Arnes. En arribar al poble seguim les indicacions de
informació (“i” de color blau). A l’altre extrem del poble seguir una indicació que diu “Toll
del vidre”. Des d’aquí, són uns 4 Km de pista asfaltada i 2 Km de pista sense asfaltar fins
arribar a l’aiguabarreig dels rius de les Valls i d’Algars. Allí deixarem els cotxes i
començarà la caminada.
Itinerari de l’excursió: Aiguabarreig (530 m)–Mas de les Valls ( 580 m)–Coll de Xertó (739m)
–Toll del Vidre (545 m)–Aiguabarreig (530 m).
Desnivell: aprox. 200 m.
Temps estimat: 3 hores, sense comptar aturades
Característiques: S’inicia l’excursió just al costat d’un pont, on el riu de les Valls afegeix la
seva aigua al riu d’Algars. L’inici del camí és quasi pla i el paisatge és molt bonic. Es
van resseguint les cingleres de conglomerat de la Ballestera pel costat del riu fins arribar
als bancals de les antigues explotacions agrícoles del Mas Botzut i Mas de les Valls.
Després enfilem en direcció a Coll de Xertó, on hi ha en total uns 200 m de desnivell per
pujar, però sense cap dificultat especial. La vista des de dalt el Coll paga la pena. La
baixada del coll és en algun moment bastant dreta. Arribem finalment al Toll del vidre,
al costat de l’antic Mas de la Cova. Aquí el riu forma una represa i s’originen petites
llacunes d’aigua transparent. Des d’aquí cal caminar uns 2 Km per pista fins arribar al
lloc on hem deixat els cotxes, final de la caminada.
Responsables: Teresa M. Correig i Joaquim M. Nogués
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel contacteu amb la
Teresa M. i el Joaquim. Preferiblement per correu electrònic
tcorreig@xtec.cat
Encara que també podeu fer-ho per telèfon
93 213 96 74
Feu-ho abans de dimarts, 16 de març, a les 10 h. de la nit.
Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del
vostre cotxe.

