Distància:
Dificultat:
Duració:

7 Km.
Baixa
2 hores

Ajuntament de
El Catllar

Caminada de Tardor
Consell Consultiu de la Gent Gran
13 de novembre de 2015

Entorn del Catllar

Inscripcions:
Del 5 al 10 de novembre
(A través de la vostra associació)

Carrer de les Coques, 3
43003 TARRAGONA
Tel. 977 244 500 - Fax 977 244 513

www.tarragones.cat

Horari:

Entorn del Catllar
Aquesta ruta ens permet conèixer una mica
més els camins, el paisatge i les diverses
particularitats que presenta el Tarragonès.
Sortirem de les instal·lacions de la Torre
d’en Guiu, i travessarem el riu Gaia,
després agafarem el GR 175 en direcció a
Renau. Als pocs metres passarem pel costat
de les antigues fàbriques de paper i tèxtil.
Una d'elles és de l'any 1756 i l'altra del
1860. Molt a prop d'aquestes fàbriques es
troba l'Ermita de Sant Ramon que data de
1605; actualment s'està adequant per acollir
el centre d'interpretació del riu Gaia.
Abans d'arribar a la via de l'AVE girarem a
l'esquerra pel camí del Bosc de la Farga
que transcorre paral·lel per les antigues vies
de la línia fèrria de Madrid a Barcelona, avui
abandonades. A meitat de recorregut
passarem per la Bassa temporal de la
Plana, bassa que s'omple només quan hi ha
abundants pluges. Des d'aqui pujarem per
una pista asfaltada fins arribar a la Granja
Escola Corral del Neri, on podrem parar
per veure els animals i fer ús dels seus
lavabos. Després agafarem una pista que
baixa entre boscos i conreus fins arribar a la
falda del Castell del Catllar.
En definitiva, una jornada que ben segur us
resultarà molt interessant.
Junta Permanent
del CCGG del Tarragonès

9,00 h

Concentració al Consell
Comarcal del Tarragonès

9,15 h

Sortida des de la Diputació

9,30 h

Arribada al Catllar.
Parada BUS a la Torre d’en
Guiu

11,00 h

Arribada a Granja Escola
Corral del Neri

12,15 h

Arribada a la Torre d’en
Guiu. Refrigeri
Tornada en BUS

12,45 h

RECOMANACIONS
·

A part de dur un bon calçat i
roba
adequada
a la
meteorologia, en aquest cas és
molt important disposar d’un
avituallament especial que ha
d’incloure:
·
·
·

Aigua
Esmorzar
Impermeable

CAMINEM FENT SALUT:
Per inscriure’s, cal fer-ho a través de la
vostra associació.

·

Per a més informació podeu trucar al CCT;
Tel. 977 244 506

·

Les persones prèviament inscrites gaudiran
d’una assegurança. El Consell Comarcal del
Tarragonès declina tota responsabilitat en cas
d’accident o danys que puguin rebre aquelles
persones que ens acompanyin i que no s’hagin
inscrit prèviament.

Seguiu les indicacions
organitzadors.

Durant l’activitat, l’organització prendrà imatges
amb els participants, que posteriorment es
podran utilitzar amb una finalitat no comercial.

Comporteu-vos de manera
cívica amb la natura i amb la
resta de participants.
No embruteu. Dipositeu les
deix all es als cont enidors
adients.
dels

