Sortida

Camí fluvial del riu de La Sénia
(La Sénia)
Dia

Diumenge 26 de maig de 2019

Hora

08:30h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Alcanar, San Rafel del Riu, La Sénia.

Itinerari a peu

Camí natural del riu de La Sénia, Molí l’Abella, Moli d’en Guiot, Fàbrica del pinzells de Calduch,
Font del Draper, Les Cases del Riu, La Peixera, Molí Malany, Molí La Cova, Font de San Pere,
fàbrica del ferro, Cova dels Musics, Moli Martinet, Lo Partidor, Toll dels Arenals, Fàbrica de
Martorell, La Sénia.

Dificultat

Fàcil.

Temps

3 a 4 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

El riu de La Sénia neix a les muntanyes dels Ports de Beseit, dins del terme municipal de la
Pobla de Benifassà (Baix Maestrat), a uns 1.200 metres d'altura i desemboca a Sól de Riu en
el mar mediterrani a prop d’Alcanar. Té una llargada de 66 km i es la frontera natural entre
Catalunya i el País Valencià. Antigament el riu tenia tots els usos: domèstic, regadiu, ramader
i industrial. Donava energia als diversos molins (paperers, fariners, batans) i enginys hidràulics
que es trobaven al seu pas. Les referencies documentals més antigues daten del segle XIII
però cal pensar que ja existien en temps islàmics.

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 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

