Sortida

Coll de Balaguer – Illot del Torn
(Hospitalet de l’Infant)
Dia

Diumenge 10 de juny de 2018

Hora

08:30h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, l’Hospitalet de l’Infant, i Coll de Balaguer.

Itinerari a peu

Mirador de les rajoles, antic emplaçament d’artilleria de costa, Platja del Torn, Illot del
Torn, Cova del Llop Marí, Forat de l’Estufidor, Roca del Torn, Cala Justell, Aljub de la
Casilla, Cim del Torn (vèrtex geodèsic 153m).

Dificultat

fàcil.

Temps

3 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

Visitarem a les Rajoles, l’antic emplaçament d’artilleria de costa i el niu de metralletes
de las guerra civil. Passarem pel Sender GR92 vora la platja naturista del Torn. Pujarem
a dalt del Illot del Torn on antigament es vas construir una torre de vigilància per a
evitar el desembarcament de corsaris i que va ser derruïda pels anglesos el 1883.
Visitarem el refugi de la Cova del Llop Marí. Cavitat excavada pel mar a les entranyes
de la muntanya on, segons explica la llegenda, vivia el Llop Marí, un animal fantàstic
que atacava els pescadors i pirates que s’hi acostaven i que, segons expliquen, va ser
creat per Neptú. També visitarem la Cala Justell (antics aigua molls), l ‘Aljub de la
Casilla de l’època de construcció del ferrocarril al voltant de la dècada de 1860, el
mirador de les Rajoles i el cim del Torn d’on es pot gaudir d’unes magnifiques vistes
panoràmiques.

Esmorzar

De motxilla.

Dinar

Al cotxe.

Notes


Cal portar esmorzar, dinar, aigua, i bon calçat.



Es recomana portar banyador per prendre el bany al costat de la platja naturista del Torn.



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.

Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar
Info.:

Caminar és salut

Els dijous de 21:30h a 23:00h al Maset

Amb el suport

tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

