
Sortida 

L’Ereta 

 

 

 
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) Amb el suport 
 tel. 608.771.136 Ajuntament de 
 www.ccelaforadada.cat Sant Carles de la Ràpita 
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

Dia Diumenge 16 de gener de 2022 

Hora 08:00h 

Punt de trobada Av. Catalunya 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, l'explanada del camí de Cononyol. 

Itinerari a peu Inici de la marxa des de el camí de Cononyol fins al Povet d'Anto, agafarem la sendera 
de l'esquerre fins arribar a la caseta de Dario. Des de allà iniciarem l'escalada rodejant 
lo corral de Mariquito en busca del Mal pas de Rialla fins arribar a dalt del Pic Blanc. 
Parada per descansar i gaudir de les espectaculars vistes de la badia i del delta. 
Continuarem la marxa ascendent fins arribar a l'Ereta, on pararem per esmorzar. 
Agafarem la sendera de les Faixes Tancades, creuarem aixirigall que porta a la cima de 
la Torreta i farem cap a la Font del Fumat. Continuarem la marxa descendent iveurem 
la cova dels Palmers fins arribar a la Font del Recreo. Seguirem baixant fins trobar una 
bifurcació de corriols, continuarem recte passant per la Bassa de l'Argiler, la baixada es 
fa més empinada travessant un bosc de pins fins que entrarem a una finca de oliveres. 
Baixarem pels bancals fins arribar al Racó del Llop. el camí de terra aviat es converteix 
en una pista asfaltada. Baixarem pel camí del Llop fins trobar una sendera a l'esquerra, 
travessarem una pineda fins trobar el Camí dels Bandolers, seguirem fins arribar al camí 
del Codonyol on tindrem els cotxes aparcats. 

Dificultat Alguna dificultat. 

Temps 5 hores aproximadament. 

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 
2022. 

 A la muntanya no encenguem cap foc. 

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

