Sortida

Cova Pintada – Racó del Moro
(Barranc de Lloret)
Dia

Diumenge 24 de novembre de 2019

Hora

08:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Amposta, Masdenverge, Santa Bàrbara, direcció Mas de Barberans per la T-1025, al
cap d’uns 9 Km i després de creuar el barranc de Lledó ens desviem a la dreta per una ruta
agrícola (2.5 Km) fins arribar a la carretera T-3421 Mas de Barberans – Roquetes , ens
incorporem a la T-3421 en direcció Roquetes i al cap de 700m girem a l’esquerra a la senyal que
ens indica ‘Barranc de Lloret’, seguim durant 6 Km el camí asfaltat fins arribar al punt de partida
de l’excursió.

Itinerari a peu

Zona d’aparcament, pont de fusta que creua el barranc de Lloret, Font de la Costa dels Dolors,
Salt de la Cova Pintada, Cova Pintada, Font de la Cova Pintada. Tornem pel mateix camí fins
arribar al pont de fusta, i iniciem el recorregut cap al Racó del Moro.

Dificultat

fàcil.

Temps

3 hores aproximadament.

Observacions

Caminem uns 6 km seguint un recorregut en forma de Y. A la base de la Y es troba el pont de
fusta que creua el Barranc de Lloret i que fa de punt de bifurcació entre els nostres destins. El
sender de la dreta ens porta a la Cova Pintada, una cavitat excavada a la roca per l'aigua que cau
de la cascada. El salt només porta aigua en època de pluges. La boveda de la cova és
veritablement impressionant i sorprèn per la seva varietat i profusió d'estalactites i estalagmites
d'un color rosat, i per la vegetació de plantes aquàtiques, heures i falgueres que s'enfilen per les
parets. Després de gaudir de la bellesa de la Cova Pintada i d’ esmorzar tornem al punt de
bifurcació pel mateix sender, i aquesta vegada enfilem el sender de l'esquerra que ens condueix
al Racó del Moro. La mola imponent de la Roca del Migdia tanca la part inferior del barranc de
Lloret. La base d'aquest cingle forma el salt del Racó del Moro.

Esmorzar

Esmorzar de motxilla a la Cova Pintada.

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.: Els dijous de 21:30h a 23:00h al Local d’Entitats (c/ Convent, 2)
tel. 977.74.52.24
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

Caminar és salut
Amb el suport
Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

