
Sortida 

Castell d’Ulldecona 

Pont de l’Olivar 

 

 
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 28 de gener de 2018 

Hora 09:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Alcanar, i Ulldecona. 

Itinerari a peu Ulldecona, Camí de la Sèquia Mare, Pont de l’Olivar, Molí Nou, Molí del Cilindro, Puig 
Garrets, i Castell d’Ulldecona. 

Dificultat fàcil. 

Temps 2 - 3 hores (Ruta circular) 

Observacions El castell d’Ulldecona es un lloc emblemàtic. Es tracta d’un conjunt medieval fortificat, la 
seva situació estratègica fou clau per al control del territori des de l’època ibèrica fins 
l’edat mitjana i ens ha deixat vestigis d’època ibèrica, musulmana i cristiana. La Torre 
de l’Homenatge, torre principal del castell que allotjava les estàncies senyorial, ens 
proporciona unes vistes impressionants. 

 La visita guiada al Castell té un preu de 2€ per persona. 
 El Pont de l’olivar es una via de comunicació entre Catalunya i el País Valencià, i un 

antic camí d’Ulldecona a la Mare de Deu de la Font de la salut (Traiguera), on passa el 
GR92 (sender de gran recorregut). 

Esmorzar Esmorzar de motxilla al Pont de l’Olivar. 

Dinar Al cotxe, a la Ermita del Remei. 

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 2018. 

 A la muntanya no encenguem cap foc. 
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