Sortida

Alcossebre, desembocadura del riu Sant Miquel
Sòl de Riu – Cap i Corp

Dia

Diumenge 24 d’octubre de 2021

Hora

08:15h

Punt de trobada

Av. Catalunya 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert, i Alcossebre.

Itinerari a peu

Alcossebre vora mar: platja del Carregador, platja Romana, platja cala del Moro, platja
Manyetes (o Tropicana), platja Sarral, desembocadura del riu Sant Miquel (Sòl de Riu), i
Ermita de Sant Antoni.

Dificultat

fàcil.

Temps

2 - 3 hores aproximadament. Anada i tornada.

Observacions

Cap i Corp és una pedania del municipi d'Alcalá de Xivert que disposa d'edificis d'interès
com el magatzem de la sal, la torre de Cap i Corp, i l'ermita de Sant Antoni.
La torre de Cap i Corp és la torre més coneguda del grup de torres que formaven la
xarxa d'alerta i vigilància del castell de Xivert. Poc queda d'aquesta torre de 13 metres
d'altura i de planta quadrangular que va ser manada construir per l'Ordre de Montesa
en 1427.
Al costat de la mar s'alça el magatzem de la sal, un vell magatzem portuari del segle
XVIII. El seu aspecte exterior actual és el d'una fortalesa de color ocre amb resistents
contraforts exteriors i dues naus principals. Avui dia és de propietat privada i ha estat
convertit en discoteca.
En 1690 Bartolomé Conesa pastor d'Alcalà de Xivert va trobar a la platja una imatge de
Sant Antoni de Pàdua i en 1773, el doctor Gabriel Ebrí, prevere beneficiat de l'església
parroquial d'aquesta vila, construeix l'ermita en honor al seu patró i per veneració
d'aquesta imatge. L'ermita va ser beneïda el 19 de gener de 1774.

Esmorzar

De motxilla a la ermita de Sant Antoni (Cap i Corp).

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 2021.



A la muntanya no encenguem cap foc.

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, 2º pis)
tel. 608.771.136
www.ccelaforadada.cat
centreexcursionista@ccelaforadada.cat

facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada

Amb el suport

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
Regidoria d’Esports

