
Sortida 

Neteja de senderes 

(Senderes locals de la Serra de Montsià) 

 

 
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 Dimecres 23 i Divendres 25 de novembre de 2022 

Hora 07:30h 

Punt de trobada Av. Catalunya 14 

Fitxa tècnica 

Itinerari a peu Cocó de Jordi, lo Carregador, lo Lligallo Real, la Font de Burgà, Mata-redona, lo Lligallo 
Real, i el Portell de la Foradada. 

Dificultat fàcil. 

Temps 5 a 6 hores. 

Observacions El dimecres 23 es va el trams el camí principal del primer tram del Cocó de Jordi amb la 
màquina desbrossadora a càrrec de Joan Moisés i Camilo Zaragosa voluntari del CCEF. 
També es va netejar el camí del Lligallo Real fins al Portell de La Foradada amb 
estisores grans de podar amb els voluntaris del CCEF: Camilo Zaragosa, Felix Perez, 
Paco Cabanes, i Mateu Reverté. 
El divendres 25 es va seguir desbrossant el camí del Lligallo Real fins el Portell de La 
Foradada amb Josep Segura del Club BTT, i els voluntaris del CCEF: Camilo Zaragosa, 
Felix Perez, i Mateu Reverté. 
El camí del Lligallo Real es un bon exemple de camí per on transitaven els pastors amb 
els seus ramats de cabres i bous. El tram més freqüentat d’aquest camí es el que passa 
per la Font de Burgà, Mata-redona, i La Foradada. 

Esmorzar De motxilla. 

Notes 
 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. 

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

