
Sortida 

Torre de Sant Joan d’Alfacs 
 

 

 
Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar Caminar és salut 

Info.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Local d’Entitats (c/ Convent, 2) Amb el suport 
 tel. 977.74.52.24 Ajuntament de  
 www.ccelaforadada.cat Sant Carles de la Ràpita
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

Dia Diumenge 22 se setembre de 2019 

Hora 09:00h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari a peu Poble Nou del Delta, Torre de sant Joan d’Alfacs, Bomba Sèquia de Lala, l’Encanyissada 
Pont del Través, Poble Nou del Delta. 

Dificultat fàcil. 

Temps 2 - 3 hores aproximadament (ruta circular) 

Observacions Visitarem la Torre de Sant Joan d’Alfacs, el mirador de l’Encanyissada pont del Través. 
Caminaren per camins i senders vora els arrenals. En la zona del Parc Natural del Delta 
podrem apreciar els flamencs entre altres animals de la fauna local. 

La Torre de Sant Joan fou construïda l'any 1576 per ordre de Felip II per a la defensa 
dels atacs de la pirateria sarraïna. Va estar en funcionament durant uns 250 anys, amb 
una guarnició de 12 persones, vivint diversos episodis durant la Guerra dels Segadors 
(1640-1652) i durant la Guerra del Francès (1808-1814). Actualment només queda la 
part inferior i massissa de la torre. Ha desaparegut la planta (quarter de tropa) i la 
terrassa superior (bateria), així com tots els elements de defensa originals. Degut als 
moviments de terres en el delta de l'Ebre, actualment la torre és a uns 50 metres mar 
endins, en una zona de poca profunditat. S'hi s'accedeix per un terraplè de pedres 
soltes anegat. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla en ruta. 

Notes 
 Cal portar esmorzar, aigua, bon calçat, i sabatilles d’aigua. 

 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. 
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