
GRUP DE SENDERS
Club Excursionista de Gràcia

Sortida d’Hiver 2020 - Terra Alta 1 i 2 de febrer de 2020
Primer dia: La Fatarella

Distància: 11,6 km
Durada: 2:00 h.

Desnivel positiu: 179,2 m
Dersnivel negatiu: 172,6 m

Segon dia: Batea

Distància: 8,85 km
Durada: 2:30 h.

Desnivel positiu: 265,6 m
Dersnivel negatiu: 255,6 m

Comentari del recorregut del 1r dia:

De Barcelona a La Fatarella, 175 quilòmetres
per Autopista, Autovia, carretera nacional, els
últims 12 quilòmetres per carretera local.

Camp fortificat de La Serra de La Fatarella.

Espai situat a cavall dels municipis de La
Fatarella i Ascó que consta de nius de
metralladora i trinxeres degudament
senyalitzats. Serví de cobertura de les forces
republicanes els últims dies de la Batalla de
l’Ebre. L’espai consta de 10 nius de
metralladora, trinxeres, refugis, pous de tirador,
barraques de pedra seca, escampades per la
Serra de La Fatarella, seguint les senyals
direccionals us permetrà fer un recorregut per
les fortificacions que van permetre la retirada
ordenada de les ultimes forces republicanes que
havien lluitat a la Batalla de l’Ebre.

Dinar de motxilla

L'autocar ens portarà des de La Fatarella fins a
Gandesa, 20 quilòmetres, per carretera local.

Ens allotjàrem, en regim de pensió completa en
l’Hotel Pique de Gandesa.

Sopar, dormir i esmorzar.

Hotel Pique de Gandesa.
Pernoctació en habitacions dobles amb bany.

Comentari del recorregut del 2n dia:

L'autocar ens portarà des de Gandesa fina a
Batea 15 quilòmetres, per carretera local.

Aquesta és una curta però bonica ruta en la qual
es pot gaudir d'unes vistes espectaculars.
Comencem a caminar per a arribar a un tram de
Via Romana (descoberta l'any 1996) que
sembla, servia de ruta comercial entre la vall de
l'Ebre, Lleida i Saragossa. Tan sols un trajecte
de 10 metres de la calçada trobada es troba en
bon estat de conservació i fins i tot poden
seguir-se les petjades que van deixar els carros
de l'època. La seva construcció data del segle I



abans de Crist. Continuem caminant fins a
trobar la primera entrada al Forts del Collet, en
pocs metres trobem diverses entrades. (Forts del
Collet són unes galeries subterrànies de formigó
que van servir de línia de defensa durant la
Batalla de l'Ebre).

L'autocar ens retornara a Gandesa.

Dinar

Hotel Pique de Gandesa..

Retorn a Barcelona, 175 km. Per carretera
nacional, Autovia i Autopista.

PREUS / INSCRIPCIONS:
Socis: 90 €
Socis, si no teniu Llicència Federativa: 100 €

Inscripcions:
Preus subvencionats per la Secció de Senders, places limitades a 40 persones, cal que des d'ara i fins
al dia 22 de gener, feu l'ingrés de la inscripció.
Si desitgeu reservar habitacions amb alguns companys en concret, cal enviar un correu a
"grupdesenders@cegracia.cat" amb els cognoms de les persones amb qui compartireu habitació, i
farem el possible per complaure la vostra petició.

El pagament:
S'ha de realitzar al compte de Senders. Com a pagaments a "Tercers" per La Caixa o per transferència
bancaria al compte: ES 03 2100 0850 1202 00 38 5140, en el cas de fer el pagament per transferència
des d'una entitat bancaria diferent de La Caixa, tenir en compte els tres dies de retard.
Sols amb per aquests dos procediments tindreu plaça a la sortida.
Últim dia de pagament és dimecres dia 22 de Gener.
En cas d'anul·lació de la inscripció es retornarà l'import, a tota persona que avisi per correu electrònic
a l'adreça de Senders: grupdesenders@cegracia.cat fins al diumenge anterior a la sortida, si es pot
cobrir la seva plaça amb algú de la llista d'espera.
Per fer l'ingrés cal seguir el procediment habitual descrit a l'apartat del Cicle de Senderisme del web
del Club: www.cegracia.cat.
Altres dades:
Sortirem amb l'autocar a les 7:00 del matí de dissabte des d'Avinguda Vallcarca/Velázquez, i hi ha
prevista la tornada entre les set i les vuit del vespre de diumenge.

Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la muntanya. Els No
Federat han d'enviar un correu a "grupdesenders@cegracia.cat" amb el nom i dos cognoms, i el DNI
complet, abans de dimarts 28 de gener de 2020.

Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica
grupdesenders@cegracia.cat.
La inscripció comporta que estic assabentat/da de les característiques i equipament necessari per a la
sortida i n'assumeixo els riscos en considerar-me capacitat/da per participar en l'activitat.
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