Sortida

Antics camins de la ribera
(camins dels arrossars)
Dia

Diumenge 6 de novembre de 2022

Hora

09:00h

Punt de trobada

Av. Catalunya 14

Fitxa tècnica
Itinerari en cotxe

La Ràpita, carretera del Poble Nou, camí de Cervera, i mirador de Patrau.

Itinerari a peu

Mas de Magí, Pont de la Sèquia Mare, Mas de Buera (Mas de la Campana), Mas del
Amigo, Camí del Pas de Carrasca, Mas de Dalmases, l’ Encanyissada (zona 12), i Mas de
Magí.

Dificultat

Fàcil

Temps

2 a 3 hores aproximadament en una ruta circular.

Observacions

Aquesta sortida correspon al dia del dinar del soci.

Esmorzar

De motxilla al Mas del Amigo

Dinar

Dia del dinar del soci.
Dinarem al restaurant-Casa Ramón Marinés (La Ràpita). El preu del menú es de 15 €
per al socis i de 25€ per als no socis. Cal inscriure’s abans del dijous 4 de novembre
(inclòs) assistint a la reunió setmanal o bé contactant amb Joan Moisès: 608 771 136.

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, 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 22:30h 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

Ajuntament de
La Ràpita
Regidoria d’Esports

