
Sortida 

Neteja de senderes 

Sendera dels Bous (terme de la Ràpita) 

 

 
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 

Enguany el Club Centre Excursionista la Foradada celebra el seu 

20é aniversari. 

Dia Diumenge 1 de desembre de 2019 

Hora 08:30h del matí 

Punt de trobada Av. Catalunya, 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Àrea de Mundana, Cocó de Jordi. 

Itinerari a peu Cocó de Jordi, Racó de la Badesa, i Sendera dels Bous. 

Dificultat fàcil. 

Temps 2 a 3 hores aproximadament 

Observacions Es neteja la Sendera dels Bous per la sendera que creua el Barranc dels Coloms. La 
neteja de senderes significa la recuperació d’antigues senderes de gran importància 
cultural i històrica. Es necessita la col·laboració dels socis i sòcies. 

Esmorzar Esmorzar de motxilla. 

Dinar dia del Dinar del soci. 
Dinarem al Restaurant - Braseria Bufet La Ràpita. El preu del menú es de 17€/persona. 
Cal inscriure’s a partir del dijous 21 de novembre fins el dijous 28 de novembre assistint 
a la reunió setmanal o trucant a Joan Moisés (tel. 608.771.136). 
Es pot vindre al dinar sense haver participat a la neteja. 

Notes 
 Cal portar esmorzar, aigua, bon calçat, guants i eines de podar. 

 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. 

http://www.ccelaforadada.cat/
mailto:centreexcursionista@ccelaforadada.cat

