Sortida

Santuari de Montserrat
Montferri (Alt Camp)
Dia

Diumenge 23 de setembre de 2018

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Autovía Nacional 340, direcció Tarragona, direcció Lleida, Constantí, Valls, Montferri

Itinerari a peu

Montferri, caminarem a prop del riu Gaià, Polla Rossa, Barraca Gori, Torre del Moro (No pujarem,
es podrà contemplar des de baix)

Dificultat

fàcil.

Temps

2 a 3 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

El terme municipal de Montferri es troba situat al sud-est de la comarca de l’Alt Camp, al límit
amb la comarca del Tarragonès; i limita pel nord amb el terme de Vila-Rodona, pel nord-est amb
Rodonyà, per l’est amb Masllorenç, pel sud-est amb Bonastre, pel sud per Salomó i per l’oest per
Bràfim i Viabella. La major part del seu territori està situat a la part dreta del riu Gaià que el
travessa de nord a sud. Al nord-est del terme hi trobem la Serra de Montferri (Tossa Grossa de
Montferri, 386m).
Del municipi destaquen les restes antigues, ja molt escasses, de la Torre del Moro i la Torre de
Guaita. També destaca l’església parroquial de Sant Bartomeu (nom del patró del municipi)
construïda a finals del segle XIV.
Visitarem (visita guiada de 1€/persona). El Santuari de Montserrat. Aquesta obra va ser
projectada per l'arquitecte Josep Maria Jujol el deixeble més genial de Gaudí, a imatge i
semblança de les muntanyes de Montserrat. L'estructura, va ser construïda a partir de cent vint
arcs catenaris i amb forma de vaixell orientat cap a Montserrat. La seva construcció es va iniciar
l'any 1925 al cim del turó del Corralet. És de gran interès arquitectònic.

Esmorzar

De motxilla.

Dinar

Al cotxe, als voltants de Montferri, a prop del riu Gaià

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.

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

