Sortida

Les Gubies del Parrissal
(Beseit)
Dia

Diumenge 22 de Juny de 2014

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Xerta, Horta de Sant Joan, Arnes, Valderobres, i
Beseit.

Dificultat

Fàcil

Temps

3 a 4 hores aproximadament (anar i tornar)

Observacions

Les Gúbies del Parrissal son un dels llocs més espectaculars i concorreguts dels Ports.
Es una ruta que ens permet remuntar el riu Matarranya fins el seu naixement. El riu
Matarranya neix a partir de la unió de diversos torrents (els principals són els de la
Coscollosa, Capatx, Millers i Espada) més o menys a l'alçada de l'anomenat Pont de la
Guimerana. A partir d'aquí va davallant en direcció nord cap a l'Ebre, per un barranc
cada cop més tancat fins que arriba a la zona de les Gúbies del Parrissal, on s'estreteix
fins a tal punt que ni tant sols hi ha lloc per que hi pugui passar el camí. En aquest punt
es requereix caminar per la llera del riu i per passeres de fusta col·locades als punts on
es faria impossible avançar sense entrar a l’aigua.

Esmorzar

En ruta.

Dinar

Beseit.

Observacions

Es recomana portar banyador per prendre el bany a les Gúbies.

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 2014.

Gracies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset

Amb el suport

tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

