Sortida

Pas de l’Ase (Ribera d’Ebre).
Centre d’Interpretació del Ferrocarril (Móra la Nova)

Dia

Diumenge 24 d’ Abril de 2016

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita - Móra la Nova - Ascó - Vora Pas de l'Ase.

Itinerari a peu

Pas de l'Ase - Estació vella de Garcia - Pont del tren de Garcia - Centre d'interpretació del
Ferrocarril a Móra la Nova.

Dificultat

Fàcil.

Temps

2 – 2h30 hores caminant.
La visita al Centre d'Interpretació del Ferrocarril dura una 1h30.

Observacions

La visita guiada al Centre D'Interpretació del Ferrocarril
de Móra la Nova té un cost de 6 € per persona.
El congost del Pas de l'Ase és un espai on el riu Ebre
s'obre lloc entre les muntanyes de la Picosa i de
Tormo. S'hi pot accedir gràcies a antics camins com els
de Sirga o els de Mules, d'on prové el seu nom,
emprats fa molts anys pel transport de mercaderies al
llarg del curs del riu. Per l'estretor del seu recorregut hi
predomina el boscatge de ribera banyat per les aigües que s'obren pas entre parets
verticals.

Esmorzar

Esmorzar de motxilla a la Estació de Garcia.

Dinar

Dinar al cotxe al Parc de l'Aubadera (Móra d'Ebre).

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 llicència federativa de
l’any 2016.

Gràcies 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

