54é Dia del camí de muntanya
(Vegueria de l’Ebre – Regió V)

Bassa de la Galla – Cova del Tendo

Dia

Diumenge 21 d’ octubre de 2018

Hora

09:00h del matí

Punt de trobada

Àrea recreativa de Mundana (camí de Mataredona). Enllaç al punt de trobada.

Fitxa tècnica
Itinerari a peu

Àrea recreativa de Mundana, camí de Mataredona, Corral del Maret, Lo carregador, Font de
Burgar, Bassa de la Galla, Lligallo del pas de carrasca, El Comptador, Moleta del Margalló,
Cova del Tendo, Àrea de Mundana.

Dificultat

fàcil.

Temps

3 a 4 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

El camí de muntanya es una activitat que es realitza cada any. Com es veu , ja va per la 54é
edició. La seva organització va cada any a càrrec d’ una entitat diferent de la vegueria. Aquest
any 2018, el camí de muntanya l’ organitzem nosaltres. Farem una volta pel Montsià, ni massa
llarga ni massa curta, i amb vistes assegurades. Es una excursió a la que acudeix molta gent.
Així que val la pena participar-hi.
Estes senderes han estat recuperades i netejades pel Club Centre Excursionista la Foradada
(CCEF) de Sant Carles de la Ràpita.

Esmorzar

De motxilla.

Notes


Cal portar esmorzar, 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 Ajuntament

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

