Sortida

La Fontcalda
Via de la Vall de Zafán
Dia

Diumenge 21 de Juny de 2015

Hora

08:30h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe La Ràpita, Prat de Comte, La Fontcalda.
Itinerari a peu

Santuari de la Mare de Deu de la Fontcalda, riu Canaletes, la Vall de la Jepa,
estació de Prat de Comte, antiga via de la Vall de Zafán, la Fontcalda.

Dificultat

Fàcil.

Temps

2 - 3 hores aproximadament.

Observacions

El nom d’aquest paratge, la Fontcalda, es deu a la font termal d’aigua calenta
que hi ha al capdavall d’aquesta zona d’estrets, a la banda esquerra del riu
Canaletes. D’aquest brollador surt l’aigua mineromedicinal a 25ºC. Antigament
hi havia un balneari que era lloc de pelegrinatge pels que creien en les qualitats
curatives i terapèutiques de les aigües, organitzant-hi romeries que avui en dia
encara es fan (1er diumenge de maig). Passarem per dins d’un dels túnels
(alumenat) de la via de la Vall de Zafán de 750 metres de llarg.

Esmorzar

Esmorzar de motxilla al àrea de la estació de Prat de Comte.

Dinar

Dinar al cotxe a l´àrea de la Fontcalda.

Notes


Es recomana portar banyador per prendre el bany a la Fontcalda i riu al Canaletes.



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 2015.

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

