
Sortida botànica 

Camí fluvial del riu de La Sénia – Toll dels Arenals 

(La Sénia) 
 

 
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 (Joan Moises) Ajuntament de 
 www.ccelaforadada.cat La Ràpita 
 centreexcursionista@ccelaforadada.cat Regidoria d’Esports 
 facebook.com/Club Centre Excursionista la Foradada 

Dia Diumenge 15 de maig de 2022 

Hora 09:00h 

Punt de trobada Av. Catalunya 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari en cotxe La Ràpita, Alcanar, Sant Rafel del Riu, i La Sénia. 

Itinerari a peu L’ Ermiteta, toll dels Arenals, lo Partidor, i toll Lo Martinet. 

Dificultat Fàcil: ruta botànica. 

Temps 2 a 3 hores aproximadament. 

Observacions Sortida botànica pel camí fluvial del Riu de La Sénia on trobarem diversitat de plantes. 
El riu constitueix l’ unió entre Catalunya i el País Valencià. El paratge botànic serà pel 
terme municipal de La Sénia (comarca del Montsià). El toll dels Arenals es un paratge d’ 
aigües cristal·lines i netes que ens ofereix el Riu de La Sénia. Un altre dels atractius del 
riu son els tolls i basses naturals de roca calcaria on podem gaudir d’ un bon bany i 
refrescar-se de la calor del estiu. 
 
Aquesta sortida botànica es a càrrec de Cinta Forcadell. 

Esmorzar De motxilla. 

Dinar Al cotxe, al Parc de la Bassa (La Sénia). 

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. 

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

