Sortida

Ermita dels socors (Calig).
Dia

Diumenge 25 de novembre de 2018

Hora

09:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Calig.

Itinerari a peu

Ermita dels socors, Oliveres mil·lenàries, Coll de les Forques, Avenc de les Forques, Garrofer
arbre monumental.

Dificultat

fàcil.

Temps

2 a 3 hores aproximadament.

Observacions

L'Ermita de la Mare de Déu del Socors, és una construcció del segle XVIII. Ha estat qualificada
com a Bé de Rellevància Local amb la categoria de Monument d'Interès Local.
Abans del temple actual existia en el mateix lloc una petita ermita, amb certesa des dels inicis
del segle XVII, de la qual encara es conserven vestigis en l'hostatgeria, una petita
dependència, adossada al temple i unida a l'hostal.
Inaugurada l'any 1763, en la façana, damunt de l'escut de la porta, està gravat l'any 1785,
data en què es va finalitzar aquesta façana. El 1822 el pintor Joaquim Oliet i Cruella decorà
l'interior amb frescos. L’any 1877 es va col·locar una reixa per tancar el presbiteri, el 1906 es
va ficar el paviment, però el 1936 són destruïts els retaules. Fou restaurada l'any 1988 i el
2008 han estat millorats els accessos i netejada la façana.

Esmorzar

De motxilla.

Dinar

Al cotxe, a la Ermita dels socors.

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 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

