FITXA D’ACTIVITAT

19 i 20 NOVEMBRE 2016

PAISATGES DE TARDOR A LA TERRA ALTA:

LES CATEDRALS DEL VÍ, EL MONUMENT A LA PAU I LA FONTCALDA
DATA ACTIVITAT

Cap de setmana, 19 i 20 de novembre.

LLOC I HORA CS

7:00 h, Jardí de l’Auditori (Autobús, 34 places).

CLASSIFICACIÓ

★★

EQUIPAMENT

Esmorzar, dinar, aigua, tovallola, llençols o sac de dormir
i bossa de viatge. A l’alberg hi ha coixí i mantes.

RECORREGUT

Circular i Lineal.

TERRENY

Senders, vi verda i camins forestals.

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual.

(Moderada).

ENCARREGADES Tica Fabregat i Pili Rucio.

La Terra Alta, la comarca més meridional de la vinya catalana, veu sobresortir enmig del seu paisatge rural dues autèntiques joies del modernisme: els cellers cooperatius de Gandesa i el de Pinell de Brai. Constitueixen, sense cap dubte, els dos majors exemples de la consagració de
l’arquitecte César Martinell, que encara avui projecta, amb aquestes obres, la Terra Alta al mon. Visitarem aquets temples del vi on farem un tast.
Estes mateixes terres van ser l’escenari d’un dels pitjors enfrontaments militars de quants han tingut lloc en el nostre país. Recorrerem alguns
dels seus llocs mes anomenats per la contornada de Gandesa i les serres de Cavalls i Pandols.

19 dissabte

★ ★ (Moderada)
EL PINELL DE BRAI - EL MONUMENT A LA PAU
ITINERARI: El Pinell de Brai-Barranc del Pinell-Barranc de Pàndols-Mas dels Anglesos-Santa Magdalena-Monument a la Pau (Cota 705)-Racó de l’Abadejo-Muntaneres-Camí de Gandesa-El Pinell de
Brai.
Pujarem a la Serra de Pandols per el PR-C 27 fins a l'ermita de Santa Magdalena. Anirem a visitar el
Monument a la Pau i tornarem a l'ermita, on seguirem el GR 171, el camí de Muntaneres i el camí de
Gandesa per a tornar al Pinell.
A la vesprada visita i tast al Celler Cooperatiu del Pinell, anomenat “Catedral del Vi”.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
€
TEMPS EFECTIU
€

13,7 km
650 m
650m
4:00 h

Allotjament a mitja pensió a l’alberg Ca la Jepa de Prat de Comte. L'autobús es quedarà amb nosaltres tot el cap de semana. Cal portar tovallola, sac de dormir o llençols, motxilla d'un dia i una bossa
de viatge. A l’alberg hi ha coixí i mantes. Hi ha 34 places disponibles.
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20 diumenge

★ (Fàcil)
PRAT DE COMTE – BOT
ITINERARI: Prat de Comte-La Salve-La Fontcalda-Vall de la Jepa-Estació de Prat de Comte-Via
Verda-Bot.
De Prat de Comte seguirem el GR 171 fins a la Fontcalda, on ho abandonarem i pujarem fins a
l'antiga estació de tren de Prat de Comte. Des d'ací recorrerem la via verda de la Terra Alta fins a
Bot.
A Bot ens arreplegarà l'autobús i ens portarà a Gandesa, on visitarem el Celler Cooperatiu i tastarem els seus vins.
Després de la visita, dinar opcional al restaurant Sibarites de Gandesa amb un menú de 15 €. Si
vols participar-hi, has de dir-ho en el moment d'apuntar-te a l'excursió.
Finalment visita turística al poble i tornada a Castelló.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

10,5 km
250 m
320m
2:30 h

PREUS I INSCRIPCIÓ

PAGAMENT

SOCIS DEL CEC: 70€ per persona
Inclou el transport en autobús, sopar, dormir, desdejuni, visita i tast als
cellers i les despeses d’organització.
Als anteriors preus cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addicional de 4 euros per persona.

Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot
efectuar-se de dos maneres:

LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 11 de novembre.

INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cognom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga
identificar clarament:

La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
Bankia: IBAN ES11 2038 6317 8660 0001 4822
divendres de 19 a 21 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626
DNI, i si és la primera vegada, adjuntant fotocopia de la llicència federativa
ABONANT-HO en la seu del CEC.
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

