
Sortida 

Vallibona 

Molí Rico 

 

 
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 14 de maig de 2017 

Hora 08:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Rosell, i Vallibona. 

Itinerari a peu Vallibona, Capella de Santa Àgueda, Riu Cérvol, Mas de la Punta, Molí Rico, Riu Cérvol, 
Font de la Canaleta, i Vallibona. 

Dificultat fàcil. 

Temps 2 - 3 hores aproximadament (ruta circular) 

Observacions Vallibona està situada en una profunda vall de Els Ports molt a prop del riu Cérvol, i 
voltada de les altes muntanyes El Turmell (1.272m), Santa Àgueda (1.182m), i el Tossal 
Gros (1.251m) que ofereixen unes meravelloses vistes i uns bellíssims paisatges per a 
visitar. El Molí Rico en temps de guerra i de crisis estava baix control estatal para 
elaborar el cereal ja que, degut a la seva ubicació amagada, era a menut un lloc que 
garantia un aprovisionament de emergència para les masies veïnes de Morella per a 
dalt, i de Vallibona i Rosell per a baix. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla al Mas de la Punta. 

Dinar Dinar al cotxe a la terrassa del restaurant Carbonera (Vallibona). 

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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