
Sortida 

Font de Sant Pere (La Sénia) 
 

 

 
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 Diumenge 08 de novembre de 2015 

Hora 09:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita – Alcanar – Sant Rafel del Riu - La Sénia 

Itinerari a peu La Sénia, la Ermiteta, el Toll de l’Arenal, la Font de Sant Pere i la Cova dels 
Musics pels voltants del riu de la Sénia. 

Dificultat Fàcil. 

Temps 2 - 3 hores aproximadament. 

Observacions El Toll de l’Arenal es un dels tolls més conegut i visitat de tot el riu pels 
habitants de la Sénia. El nom ens indica com en temps anteriors aquest va ser 
un lloc del riu que tenia moltes arenes. Les fonts son molt quantioses en tot el 
riu, ja que la vall talla un gran aqüífer i aquest tall fa que sorgeixin fonts. La 
font de Sant Pere, una de les mes conegudes, s’ubica al marge esquerre del riu 
allí on està el molí que rep el mateix nom. La Cova dels musics, rep aquest nom 
perquè a principis i mitjans del segle XX hi anaven els músics de la banda de 
música municipal de la Sénia per a poder assajar les seves obres. 

Esmorzar Font de Sant Pere. 

Dinar Es el dia del dinar del soci. 
Dinarem al restaurant Casa Manolo de La Sénia. El preu del menú es de 17€ 
per persona. Cal inscriure’s a partir del dia 22 d’ octubre i fins el dijous 5 de 
novembre (ambdós inclosos). 

Notes 

 Cal portar esmorzar, 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. 
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