
Sortida 

Naixement del riu Cérvol 

(Morella) 
 

 
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 La Ràpita 
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

Dia Diumenge 20 de febrer de 2022 

Hora 07:30h 

Punt de trobada Av. Catalunya 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Vinaròs, carretera de Zaragoza – Morella, Port de Querol, i camí de la 
Carcellera. 

Itinerari a peu Font d’en Torres, naixement del riu Cérvol, Molí de la Font, Toll blau, Peiró de Santa 
Creu, Mas Font d’en Torres, Font de l’Esperança, i Cova dels Cagots. 

Dificultat Fàcil. Ruta circular d’aproximadament 7 km. 

Temps 3 a 4 hores aproximadament. 

Observacions El riu Cérvol és un corrent d'aigua intermitent del nord del País Valencià, que travessa 
les comarques dels Ports i del Baix Maestrat amb una llargada de 59 km. Naix a Cap de 
Riu, a cinc quilòmetres al nord de Morella prop del port de Torre Miró i rep les 
aportacions de diverses fonts i barrancs de la serra de Benifassà i la serra del Turmell. 
Fins a l'altura de Vallibona el cabal del riu és continu, encara que escàs, però després el 
terreny calcari provoca filtracions contínues, i a l'altura de Rossell, ja no porta gens de 
cabal. 
El masover del Mas Alberto es farà de guia en la Cova dels Cagots. Segons la tradició 
oral de la zona i algunes publicacions d'àmbit local, el topònim Cagots significa malalt 
de lepra. Hi ha documentació antiga que acredita que els malalts de lepra eren 
traslladats i confinats en aquest lloc per evitar el contagi. 

Esmorzar De motxilla. 

Dinar De motxilla al cotxe. 

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

interpersonal. 

 Cal portar esmorzar, dinar, 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 o d’una assegurança adequada a l’activitat de muntanya. 

 A la muntanya no encenguem cap foc. 
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