Sortida

Pels voltants d’Alcanar
(Alcanar – Ermita del Remei – La Drecera)
Dia

Diumenge 12 de gener de 2020

Hora

09:00h del matí

Punt de trobada

Av. Catalunya, 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Alcanar, Plaça del mirador

Itinerari a peu

Alcanar, Plaça del mirador, Ermita del Remei, La drecera, lo Calvari, Voltants d’Alcanar, Plaça del
Mirador.

Dificultat

fàcil.

Temps

3 hores aproximadament (ruta circular).

Observacions

Comencem l'any amb una excursió lleugera i boniques vistes a prop de casa. Començarem a
caminar des de la plaça del Mirador, anirem per senderes netes i sempre prop de la carretera, a
mesura que avancem podrem veure boniques vistes de les muntanyes de l'entorn, los tarongers i
el mar.
La nostra primera parada serà a l'Ermita del Remei. És una ermita del segle XVI a l'XVII, d'estil
encara de tradició gòtica, de gran devoció pèls canareus, i està dedicada a la patrona de la vila.
S'ubica en un entorn natural i paisatgístic immillorable als peus de la Moleta i envoltada d'unes
belles vistes panoràmiques que controlen la plana d'Alcanar i la badia dels Alfacs. Després
caminarem el que es coneix com la Drecera, el punt més elevat és anomenat el Sagrat Cor de
Jesús, per la figura escultòrica que hi està instal·lada des de mitjans del segle XX.
Per finalitzar baixarem cap a Alcanar passant per Lo Calvari i ens introduirem dins de la població
d'Alcanar. Us sorprendrà el centre històric. Els carrers estrets i costeruts parlen de com es va
originar el nucli en l'any 1239, després que l'ocupació àrab deixés una forta empremta en molts
aspectes.

Esmorzar

Esmorzar de motxilla a la Ermita del Remei.

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
2020.



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

