
Sortida 

Catedral de Tortosa 

Castell de la Suda 

 

 
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 19 de març de 2017 

Hora 08:30h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Parc de Tortosa. 

Itinerari a peu Parc de Tortosa, Ermita del Roser, Catedral, Antic Matadero, Remolins, Coll Jueu, 
Castell Avançades de San Joan, Castell de la Suda, Reials Col·legis, Portal de Romeu, 
Catedral. 

Dificultat fàcil. 

Temps 2 - 3 hores aproximadament (ruta circular) 

Observacions La basílica-catedral de Tortosa, és seu de la diòcesi de Tortosa a la província de 
Tarragona. L'actual edifici és gòtic de l'any 1347 i va ser edificat sobre un anterior 
edifici romànic; va ser consagrat per primera vegada el 1441 i continuant les fases de 
construcció fins arribar a la façana barroca acabada el 1757. Les excavacions 
arqueològiques, han posat de manifest que aproximadament en aquest mateix lloc es 
trobava el fòrum romà. Li va ser concedit el títol de basílica en l'any 1931. El castell de 
la Suda, és un dels principals monuments històrics de la ciutat de Tortosa. El nom ‘la 
Suda’, de denominació d'origen àrab, vol dir el mateix que castell o fortalesa. L'actual 
castell es remunta als primers pobladors de Tortosa; i les cases que hi són adossades 
són la part de la ciutat que es va edificar primer, emparada per la fortalesa que li 
serveix de rereguarda. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla. 

Dinar Dinar al cotxe a la Ermita de Mig-Camí. 

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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