
Sortida 

Faió - Nonasp 

(província de Saragossa) 

 

 
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 25 de març de 2018 

Hora 08:15h del matí 
ATENCIÓ: La nit de dissabte s'avança el rellotge d'una hora. 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Gandesa, Villalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca, Faió, Nonasp, Batea, 
Gandesa, la Ràpita. 

Dificultat fàcil. 

Temps Tot el dia 

Observacions A la Pobla de Massaluca i Faió conflueixen les aigües del Riu Matarranya amb l’Ebre. Al 
riu Matarranya, en el seu transcurs abans d’arribar a l’Ebre, se li uneix el Riu Algars, 
formant tots dos part de la frontera entre Catalunya i Aragó (província de Saragossa). 
Al poble nou de Faió, des de la Ermita del Pilar, podem apreciar el campanar de 
l’església de l’antic poble de Faió que va ser submergit sota les aigües de l’Ebre al 
construir el pantà de Riba-Roja l’any 1967. A la confluència dels rius Matarranya i Algars 
es troba el Santuari de la Mare de Deu de les dos aigües. Un lloc bonic i encisador. 

Esmorzar Al cotxe, a Villalba dels Arcs. 

Dinar Al cotxe, a Nonasp a l’àrea de l’Ermita de les dos aigües. 

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. 

http://www.ccelaforadada.cat/
mailto:centreexcursionista@ccelaforadada.cat

