Sortida

Ermita de Mig Camí – Ermita Coll de l’Alba
La Creu de Coll Redó
Dia

Diumenge 27 de gener de 2019

Hora

09:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Tortosa, Ermita de Mig Camí.

Itinerari a peu

Ermita de Mig Camí, Antiga fàbrica de ciment ràpid, Ermita Coll de l’Alba, la Creu de Coll
Redó, Torre Gassia, i Ermita de Mig Camí.

Dificultat

fàcil.

Temps

2 a 3 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

L’ermita de la Mare de Deu de la Providència està situada a mig camí entre Tortosa i l’ermita
de Coll de l’Alba. D’aquí que se la conegui com a ermita de Mig Camí. Sembla que antigament
hi havia una torre romana que flanquejava la Via Augusta. Es freqüent veure-hi gen buscant
les famoses ‘estrelletes’. El 15 d’agost li dediquen una romeria.
L’ermita de la Mare de Deu de Coll de l’Alba de Tortosa es la més antiga de tota la comarca.
Esta situada en un lloc màgic, on passa la Via Augusta ‘Caminal de Barcelona a Valencia’. El
seu origen incert s’atribueix popularment a l’època visigoda. El primer document que fa
esment de l’ermita refereix una romeria del segon diumenge de Pasqua de l’any 1442.
La Torre de Gassia no es troba documentada en època medieval, però per la seva estructura i
ubicació és possible que dati del segle XIV. La seva funció degué ser de vigilància de l'antic
camí de Tortosa a Barcelona pel coll de l'Alba i el Perelló.
La creu de Coll Redó, situa a 382m d’altitud, va ser inaugurada el 1907 i pretenia ser molt
més que la creu monumental. Durant la Guerra Civil la creu va ser enderrocada i
posteriorment reconstruïda al 1940 per l’Ajuntament de Tortosa.

Esmorzar

De motxilla.

Dinar

Ermita de Mig Camí.

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 2019.



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

