Sortida

Tinença de Benifassà, Salt de Robert,
Fredes, Portell de l'Infern
Dia

Diumenge 12 de maig de 2019

Hora

07:30h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari a peu

Al final del pantà d’Ulldecona, aparcarem al costat de la Cova del Ferri, caminarem direcció
Fredes, passant per la Casa Forestal de la Tenalla, el Salt de Robert, Fredes, Portell de l’Infern
i finalment al pàrquing.

Dificultat

Dificultat mitjana, a part del temps de durada. Ruta circular de uns 14 quilòmetres.

Temps

6 a 7 hores aproximadament.

Observacions

La ruta ens delecta amb un formidable salt d'aigua natural, de més de trenta metres de
caiguda, conegut com el Salt de Robert; sense oblidar que el tram final que puja pel Barranc
del Salt, constitueix un reducte de bosc de Tilio-Acerion, que són boscos mixtos caducifolis en
greu risc de desaparició, pel que han estat declarats per la Unió Europea com a hàbitats
prioritaris de la xarxa Natura 2000. La baixada des de Fredes discorre per l'antic camí de
ferradura que comunicava les poblacions de Fredes i la Sénia, a través del mític pas natural,
entre balmes i grans parets de roca calcària, conegut com el Portell de l'Infern.

Esmorzar

De motxilla.

Dinar

Dinar pel camí.

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 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

