
Sortida 

Barranc i camí de l’aiguassera 

Barranc de Solito 

 

 
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 5 de novembre de 2017 

Hora 08:30h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari a peu Av. Catalunya, Església Nova, Platja dels Hortets, Platja del Capri, Barranc de 
l’Aiguassera, Racó de Tecles, Costera de Marian, Racó de Quico Guardia, Sendera dels 
Bous, Mola Plana, Racó de Minguilla, Racó de Filomena, Costera de Cacac,. Àrea de 
Mundana, Barranc de Solito, El Salt, Cocó de la Guardiola, Carrer Calaceit, i Av. 
Catalunya. 

Dificultat Fàcil. 

Temps 3 - 4 hores (Ruta circular) 

Observacions Sortirem a peu des de la Av. Catalunya i passarem per dins del Barranc de l’Aiguassera 
que des de la platja del mateix barranc fins la fàbrica de productes Giró es de fàcil 
accés. Els laterals i el sostre d’aquest tram de barranc son de formigó reforçat amb 
unes mides de quatre metres d’amplada i dos metres i mig d’alçada aproximadament. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla. 

Notes 

 Cal portar esmorzar, aigua, i bon calçat. 

 Cal portar frontal o llanterna. 

 Es recomana portar roba gruixuda ja que el tram de la Sendera dels Bous està una mica tapat per la 
vegetació. 

 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. 

http://www.ccelaforadada.cat/
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