
Sortida 

Canal d’Enganyó, Mirandes i Casetes 
velles. 

 

 
Gracies per respectar el medi natural i no embrutar Caminar és salut 

Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset Amb el suport 

 tel. 977.74.52.24 Ajuntament de  
 www.ccelaforadada.cat Sant Carles de la Ràpita
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

Dia Dissabte 02 de Novembre de 2013 

Hora 07:30h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 (davant de Cicles Mora) 

 
Fitxa tècnica 

Itinerari a peu Àrea de lleure de La Vall-Escaleta - Canal d’Enganyó – Les Mirandes – Portella de Calça. 
A la Portella de Calça tenim dues opcions: baixar per les Faixes Tancades (més 
entretinguda), o bé per la Font del Paradís i el Mirador de Les Valls (més relaxat). 

Dificultat Moderada amb un desnivell total acumulat de 1100m. 

Temps 5 – 7 hores aproximadament. 

Observacions Aquest itinerari ens oferirà, durant tot el seu recorregut, unes magnífiques vistes del 
barranc de la Vall i dels seus voltants, i ens permetrà també passejar per un bosc que 
durant aquesta època mostra una varietat de colors. La primera part, més agrest, ens 
farà suar una mica i ens posarà a prova. En arribar a dalt de la canal, ja podrem 
caminar més relaxadament i gaudir de les vistes que ens ofereixen Les Mirandes, 
passejar dins del bosc i, més endavant, triar entre una baixada relaxada, per la font 
del Paradís, o més distreta, per les Faixes Tancades. 

 
Panoràmica des de Les Mirandes Font del Paradís. 

Notes 

 Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat. 

 Els menors de 14 anys cal que vagin acompanyats d’un adult responsable. 

 L’organització no ens podem fer responsables dels accidents o danys que puguin rebre o ocasionar els 

participants, encara que vetllarem per evitar-los. 

 Tots els participants en aquestes excursions del Club han de estar en possessió de la llicencia federativa 

de l’any 2013. 

http://www.ccelaforadada.cat/
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