
Sortida 

Ermita del Pilar 

(Faió) 
 

 
Gràcies per respectar el medi natural i no embrutar Caminar és salut 

Info.: Els dijous de 21:30h a 22:30h 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 8 de maig de 2022 

Hora 08:00h 

Punt de trobada Av. Catalunya 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Gandesa, Villalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca, i Faió. 

Itinerari a peu Faió, Manantial de la Mineta, poble vell de Faió, vora del riu Ebre, Ermita del Pilar, i 
Faió. 

Dificultat Fàcil: ruta circular d’uns 8 km. 

Temps 3 a 4 hores aproximadament. 

Observacions Aquesta sortida ens porta fins la província de Saragossa concretament a Faió a visitar 
l’antic pobla de Faió i la seva Ermita del Pilar. En aquest indret el riu Ebre rep les aigües 
del riu Matarranya el qual forma part del límit de frontera entre Catalunya i l’Aragó. 
L’any 1967 Faió va ser negat per les aigües de l’Ebre en construir el pantà de Riba-Roja, 
quedant com a testimoni de la seva existència la torre del campanar de l’església. 
El poble va ser escenari de la fase inicial de la batalla de l'Ebre, on la 42a divisió 
republicana va iniciar el pas del riu per aquesta zona la matinada del 25 de juliol, però 
finalment va quedar encerclada a la zona dels Auts. 
 
El senyor José Suñer de Faió ens farà de guia. 

Esmorzar De motxilla. 

Dinar De motxilla al cotxe a Faió. 

Notes 
 Es recorda als que no fan el desplaçament amb cotxe propi que comparteixin els gastos de desplaçament amb el 

conductor del cotxe. 

 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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