
Sortida 

Ermita Mare de Deu dels Àngels 

Ermita Sant Cristòfol (Sant Mateu) 

 

 
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 29 d’abril de 2018 

Hora 08:30h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Traiguera, La Jana, i Sant Mateu. 

Itinerari a peu Senders de Sant Mateu PRV-202: Ermita dels Àngels, Pla dels Triadors, Les Bassetes, 
Alt de la Bastida (596m d’altura), Pedrera del Gos, La Gaita (565m d’altura), Ermita de 
Sant Cristòfol (490m d’altura), i Ermita dels Àngels. 

Dificultat fàcil. 

Temps 3 a 4 hores aproximadament (ruta circular). 

Observacions L'Ermita de la Mare de Déu dels Àngels està situada al cim de la muntanya homònima, 
part de la serra de la Vall d'Àngel, a dos quilòmetres al sud-est de la població. És una 
construcció del segle XVII, amb arquitectura renaixentista i decoració barroca. Aquest 
conjunt està qualificat com a Bé de Rellevància Local amb la categoria de Monument 
d'Interès Local. L'Ermita de Sant Cristòfol és al cim d'una muntanya a la serra de la Vall 
d'Àngel, a tres quilòmetres al sud-est de la població. És una construcció de finals del 
segle XIV, amb una arquitectura gòtica molt senzilla, de caràcter popular. Des de la 
seva localització s'hi pot veure la plana de Sant Mateu, el mar i bona part de les 
serralades del Maestrat. 

Esmorzar De motxilla a Les Bassetes. 

Dinar Al cotxe, a la Ermita dels Àngels. 

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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