
Sortida 

Santuari de Vallivana 

(cim El Turmell) 

 

 
Gràcies 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 12 de març de 2017 

Hora 08:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Santuari de Vallivana. 

Itinerari a peu Vallivana, barranc de Marfullar, pouet de Marfullar, font de Marfullar, cim del 
Turmell. 

Dificultat fàcil. 

Temps 4 - 5 hores aproximadament 

Observacions El Santuari de la Mare de Déu de Vallivana, situat a 22 km de la ciutat de 
Morella, deu el seu nom al topònim Vallivana, que significa vall erm, no 
cultivable. El santuari és un conjunt d'edificacions que inclou l'església, les 
hostatgeries antiga i nova, la vella caserna, la casa forestal, la font i altres 
dependències que formen un petit caseriu amb alguns elements d'interès, com 
els finestrals gòtics del alberg. Des del cim El Turmell (vèrtex geodèsic nº 39 
amb 1276 m d'altitud) podrem gaudir de vistes panoràmiques del Montsià i Baix 
Maestrat. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla. 

Dinar Dinar al cotxe al Santuari de Vallivana. Tanmateix aquells que ho desitgin 
podran dinar al restaurant del santuari ‘El Asador ' (pel seu compte). 

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 llicència 
federativa de l’any 2017. 

 A la muntanya no encenguem cap foc. Està totalment prohibit. 
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