Sortida

Monumentals barraques de pedra seca
Pla d’Ullastre (Rosell)

Dia

Diumenge 19 de desembre de 2021

Hora

09:00h

Punt de trobada

Av. Catalunya 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, Alcanar, Sant Rafel del Riu, Pla d’Ullastre (Rosell).

Itinerari a peu

Els voltants del Pla d’Ullastre.

Dificultat

fàcil. Ruta circular d’uns 5 o 6 km.

Temps

2 hores aproximadament.

Observacions

La construcció en pedra seca deu ser l’element més singular del terme de Rossell on s’
acumulen més de 200 barraques de curolla que daten de la segona meitat del segle
XIX.
Aquestes construccions responen a una tècnica arquitectònica antiga, que utilitza els
materials del territori per resoldre les necessitats d’habitatge ocasional d’una població
abocada a la explotació agrària. Per a la seua construcció s’utilitzava pedra plana
(lloses) directament sobre el terreny o sobre una superfície de roca (lluïsa). A partir dels
dos metres d’alçada sol començar la volta interior. La curolla pròpiament dita està
formada per les filades superiors i presenta formes planes o còniques.

Esmorzar

De motxilla.

Notes


La sortida es farà seguint les normatives sanitàries de la COVID-19: portar la mascareta y respectar la distancia
interpersonal.



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

