Sortida

Castell de Sant Jordi d’Alfama
(L’Ametlla de mar)
Dia

Diumenge 13 de març de 2022

Hora

08:00h

Punt de trobada

Av. Catalunya 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, N340 direcció a L’Ametlla de mar, Castell de Sant Jordi.

Itinerari a peu

Castell de Sant Jordi, aqüífer a ran de mar, sender del Mediterrani, Port Marina Sant
Jordi, i la Cala Calafató.

Dificultat

Fàcil: ruta d’anada i tornada d’uns 7 km.

Temps

2 a 3 hores aproximadament.

Observacions

El Castell de Sant Jordi d’Alfama era la fortalesa i residencia dels cavallers de l’Ordre del
rei Pere el Catòlic. El castell fou construït com a suport i defensa per el tram de costa
tan llarg que hi havia entre el Perelló i el Coll de Balaguer (El Torn) i que era molt
castigat pels corsaris i pirates. A mes de fortalesa el castell servia també com hospital.
Disposava de bones provisions d’aigua dolça ja que en aquest indret abunden els
manancials. En sender que recorrem es coneix com Sender del mediterrani camí de
ronda i sender GR92.

Esmorzar

De motxilla.

Notes


Es recorda als que no fan el desplaçament amb cotxe propi que comparteixin els gastos de desplaçament amb el
conductor del cotxe.



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 o d’una assegurança adequada a l’activitat de muntanya.



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
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