
Sortida 

Torre de Font de Quinto 

Ermita de Solicrú (Campredó) 

 

 
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 3 de desembre de 2017 

Hora 09:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, la Font de Quinto (Campredó). 

Itinerari a peu La Font de Quinto, Raval del Pom, Mas de la Missa, Torre de Font de Quinto, Ermita de 
Solicrú, Lligallo de les Veles, Cim de les Veles, i Torre de la Llotja ‘Caragol’. 

Dificultat Fàcil. 

Temps 2 - 3 hores (Ruta circular) 

Observacions L’Ermita de la Mare de Deu de Solicrú està en un lloc estratègic: al vell mig del lligallo 
de Les Veles, el qual era una ruta agropecuària antiquíssima. La ermita va ser 
restaurada l’any 2000 pels propietaris de la finca Mas de la Missa. La festa de la ermita 
es celebra el dia 1 de Maig. L’antiga ermita també era utilitzada de caseta torre de 
vigia. Des del cim de Les Veles (vèrtex geodèsic: 96m) es pot gaudir d’una magnífica 
vista panoràmica. Molt a prop de la ermita es troben dues de les mes emblemàtiques 
construccions de la història del Baix Ebre: la torre de Font de Quinto i la Casa dels Prats 
coneguda com a Torre de la Llotja o ‘Caragol’. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla a la Ermita de Solicrú. 

Notes 

 Cal portar esmorzar, 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. 
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