El Paraigua, 2010-2011
La zona alta del Port (Caro) i el Montsià
Tornem al Port, però a la banda més alta, allà on el terreny és més esquerp. El paisatge
és esplèndid, des de barrancades que fan esborronar, travesses de boscos de negror
pregona fins a panoràmiques esplèndides des d’on es veu tot el delta de l’Ebre. La caiguda
dels cims a la plana és brusca: en pocs quilòmetres es descendeixen un miler de metres.
Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadora. Distància des de Barcelona: 217 Km
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 36 € per persona
Hostalatge: “Hotel LLansola” C/ Sant Isidre, 98
Telèf: 977 74 15 07
Sant Carles de la Ràpita

L’Hotel disposa de pàrquing propi
Preu pensió completa: 60,00 €
Preu mitja pensió: 44,5 €

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 nº11 – Dissabte, 19 de Febrer de 2011
Vorejant el Mont Caro
Horaris dissabte:
6:30 h

Palau de Pedralbes (Metro Línia 3)

9:15 h

El punt de trobada descrit més avall

10 h

Inici de l’excursió

Qui surti de Barcelona i rodalies
Havent esmorzat

ITINERARI AMB COTXE FINS A L’INICI DE L’EXCURSIÓ
Des de Barcelona, AP-7 fins a Tortosa (sortida 40). A la sortida agafem la C-42 (autovia)
fins a Tortosa i seguim recte. A la 3ª rotonda girem a mà esquerra i travessem l’Ebre pel
pont del Mil·lenari. Seguim cap a Roquetes i després seguim les indicacions que marquen
cap Alfara de Carles. Quan vegem un rètol a mà esquerra que marca cap el Parc Natural
del Port ens hi desviem i ens parem: és el punt de trobada (196 Km). Junts farem
l’aproximació fins a l’inici de l’excursió (Coll de Carrasqueta) que són 20 Km de carretera
estreta, amb molt de desnivell. La major part està asfaltada de nou, però a l’inici i al final hi
ha alguns quilòmetres en més mal estat.
De camí, es pot esmorzar a l’àrea de servei “Baix Ebre” que hi ha just abans de la sortida
40 de la AP-7.
Itinerari de l’excursió: Coll de Carrasqueta (1.000 m)-Cova Avellanes (1000 m) – Mola de
Serrassoles (1.330 m) – Casetes Velles (1.200 m) – Font Llagosta (1.050 m) – Crestes
de Marturi-Coll de Pallers (1.218 m) – Coll de Carrasqueta (1.000 m)
Desnivell: acumulat. 996 m.
Temps estimat: 6 hores sense comptar aturades
Característiques: Comença la sortida al Coll de Carrasqueta i per una pista ens dirigim a
l’Àrea recreativa de Cova Avellanes on comença una pujada forta a l’inici, fins la bassa
de Marturi, allí segueix un camí amb lleugeres pujades i baixades, i després d’un fort
pujador arribem al Pas de l’Embarronat que ens permet arribar a la part superior de
Serrassoles. El camí per sobre la Mola segueix suau, i després enllaça amb baixada
fins a Casetes Velles i Mas del Frare. En aquest punt es troba la pista que puja de Mas
de Barberans i que seguirem una mitja hora fins enllaçar amb el GR-7 en direcció cova
del vidre. Aquí el sender es va fent cada més trencat i es passen raconades molt

feréstegues. En arribar a un petit coll cal enfilar-se directament per sobre la roca i el
camí continua salvant diverses barrancades (aquest camí és anomenat “lo
trencacames”). Una darrera pujada ens porta al Coll de Pallers, i des d’aquí una suau
baixada ens porta al Coll de Carrasqueta.
Etapa nº 12–Diumenge, 20 de Febrer de 2011
El Montsià -La Foradada (Lo mirador del Delta de L’Ebre)
Horaris diumenge:
8h

Hotel Llansola Sant Carles de la Ràpita

Esmorzar

9h

Desplaçament amb cotxes fins a l’inici de la caminada

9:30 h

Comença la caminada

13:30 h

Hotel Llansola Sant Carles de la Ràpita

Dinar

ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA
Sortim de SantCarles de la Ràpita i agafem la carretera N-340 en direcció a Amposta.
Després del Km 1077 trobem una desviació a mà esquerra que indica “Mas de Miralles –
Lligallo de Forcheron” Agafem aquest trencall, i per una carretera estreta i mal asfaltada,
arribem al cap de 2,3 Km a un lloc on hi ha un xiprer, i acaba la carretera asfaltada.
Allí deixarem els cotxes i començarà la caminada.
Itinerari de l’excursió: Aparcament (58 m) – Font d’en Burgar (395 m) – Coll (625m) –La
Foradada (698 m) – Mas de Mata-Rodona - (575 m) – Aparcament (58 m)
Desnivell: 640 m.
Temps estimat: 3 hores, sense comptar aturades
Característiques: S’inicia l’excursió agafant el GR-92 que va cap a Ulldecona. El cami puja
suaument fins arribar al Pla de la Galla on hi ha una bassa. El camí després travessa
un alzinar i s’arriba a la Font del Burgar. Aquí deixarem el GR-42 i agafarem un camí a
l’esquerra que és un petit recorregut i de pujada més pronunciada que ens portarà al
Coll i finalment a La Foradada. Aquí gaudirem de molt bones vistes sobre la costa i el
Delte de l’Ebre (si no hi ha boira), i farem la parada de ganyips. Per tornar agafem des
de La Foradada el GR-92, passem pel Mas de Mata-Rodona i arribem a la Font d’en
Burgar. Des d’aquest punt tornem pel mateix camí de pujada fins a l’aparcament dels
cotxes.
Responsables: Teresa M. Correig i Joaquim M. Nogués

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!
També es pot anar a l’hotel el divendres al vespre. (ho heu de comunicar als
responsables)
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel contacteu amb
la Teresa M. i el Quim. Preferiblement per correu electrònic
tcorreig@gmail.com
Encara que també podeu fer-ho per telèfon 93 213 96 74
Feu-ho com a més tard el dimarts, 15 de Febrer a les 10 h. de la nit.
Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies anireu a l’hotel i a les
excursions, i si podem disposar del vostre cotxe.

