Sortida

Passeig fluvial – Casc antic
(Vinaròs)
Dia

Diumenge 23 de juny de 2019

Hora

09:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari a peu

Desembocadura del riu Cérvol, Passeig fluvial, platja de Fora del Forat, platja del Fortí, platja del Clot,
Búnquer de la Roca de la Gavina, Plaça de bous, Plaça del Llagostí, Nucli antic, runes del Convent de
Sant Francesc, Església arxiprestal, la Torre del campanar, Casa Giner, Carrer Major, Plaça de Sant
Agustí, Passeig fluvial, i desembocadura del riu Cérvol.

Dificultat

Fàcil.

Temps

2 a 3 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

La façana elegant, exuberant i colorista de la Casa Giner, ha convertit aquesta casa en un dels millors
reflexos de la idiosincràsia burgesa i liberal de l ‘Vinaròs del primer quart del segle XX. Sobre el conjunt
destaca la cantonada que dóna a la plaça Parroquial, amb una torre semis-exempta, de base el·líptica,
que acaba en una torre que estava rematada per una cúpula amb teulada metàl·lica sense tambor, avui
desapareguda. Destaca la decoració d'estuc de la façana.
La Casa de la Vila situada al carrer Major, és el segon Ajuntament documentat de la ciutat de Vinaròs.
Estava format per una sola sala de reduïdes dimensions amb un armari de fusta per salvaguardar els
privilegis, llibres i papers del Consell. La sala també era utilitzada per la justícia, per celebrar les
audiències i, de vegades, era utilitzada com a presó de "persones notables". Destaca a la façana una
finestra de tradició i l'escut dels Alós amb una ala dins del rombe.
La Torre del campanar (s. XVI-XVII), de base quadrangular, té una alçada aproximada de 33 metres. És
sòlida i robusta, propi de l'arquitectura purament militar, amb murs que arriben a un gruix de 170 cm.
Presenta quatre plantes en el seu interior: a la primera, va albergar la presó, coneguda popularment
com "la gossera"; en la segona, alberga la maquinària del rellotge. La tercera és la planta diàfana i la
quarta és la sala de campanes. Les campanes també eren utilitzades com a element defensiu, sobretot
en el cas d'atacs de corsaris i pirates, a través de l'anomenat popularment "toc a moro".

Esmorzar

De motxilla.

Notes


Portar banyador per prendre el bany després de l'excursió.



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 Maset

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

