
Sortida 

Punta del Duc 

(Pobla de Massaluca) 

 

 
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 2 d’ abril de 2017 

Hora 08:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Gandesa, Vilalba dels Arcs, Pobla de Massaluca, carretera Riba-Roja d’Ebre, 
Punta del Duc. 

Itinerari a peu Trinxeres i búnquers, Punta del Duc (rius Ebre i Matarranya). 

Dificultat fàcil. 

Temps 2 - 3 hores aproximadament (anada i tornada) 

Observacions La Pobla de Massaluca gaudeix d’un espai històric que permet descobrir un entorn 
fortificat que forma part de la línia defensiva al llarg del riu Algar contra una invasió 
franquista, on s'han rehabilitat els camins i senders per tal d'oferir als visitants un 
recorregut a peu pels camins que van seguir els soldats republicans al llarg de la batalla 
de l'Ebre. Descobrirem les trinxeres, refugis i fortificacions que van servir d'aixopluc a 
una generació de combatents. Des de la Punta del Duc, muntanya de 297 metres que 
es troba al municipi de la Pobla de Massaluca, tenim unes bones vistes del campanar 
submergit del poble vell de Faió actualment sota les aigües del riu Ebre. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla a les trinxeres de la Punta del Duc. 

Dinar Dinar al cotxe a la Ermita de Santa Madrona (Pobla de Massaluca). 

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. 

http://www.ccelaforadada.cat/
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