Distància: 4,20 Km.
Dificultat: Baixa
Duració: 1,30 hores

Caminada de Tardor
Consell Consultiu de la Gent Gran
10 de novembre de 2017

El Catllar - La Riera de Gaià
Inscripcions:
Del 30 d´octubre al 3 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

Aquesta ruta ens permet conèixer una mica
més els camins, el paisatge i les diverses
particularitats que presenta el Tarragonès.
Arribarem amb bus al Catllar, a la rotonda al
costat del cementiri, des d’on ens adreçarem
per camins, travessant els boscos, fins
Ardenya. Passarem pel Molí de la Torre, del
qual, l'element més conservat és la sala de
moles, on es trobaven els rodets i una
bassa. Aquest espai té 6,60 metres de llarg
per 3,88 metres d'ample amb un arc
lleugerament apuntat, i una alçada màxima
de 4,2 metres. El molí està situat a l'entrada
de la localitat i la seva construcció data
d'entre els segles XII i XIII. Es creu que el
nom del molí, de la Torre, ve perquè està
ubicat a l'antic camí de Torredembarra.
Passarem per l'església vella d’Ardenya, que
és un petit edifici d'estil romànic popular,
rectangular, fet amb maçoneria i carreus
desiguals als angles.
Des d’allí, continuant per camins boscosos,
arribarem a la Riera de Gaià, des d’on
retornarem a Tarragona en autocar.
En definitiva, una jornada que ben segur us
resultarà molt interessant.
Junta Permanent
del CCGG del Tarragonès

RECOMANACIONS

Horari:

El Catllar
La Riera de Gaià



9,00 h

Concentració al Consell
Comarcal del Tarragonès

9,30 h
11,00 h

Arribada al Catllar i inici de
la caminada
Arribada a la Riera de Gaià

12,00 h

Tornada en autocar

equipats amb calçat de
muntanya o esportiu apropiat
(que no rellisqui) i roba
adequada a la meteorologia.
També és molt important
disposar d’un avituallament
especial que ha d’incloure:


A partir de la sortida, els horaris de la caminada
són aproximats

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

És imprescindible anar







Aigua
Esmorzar
Impermeable

Comporteu-vos de manera
cívica amb la natura i amb la
resta de participants.
No embruteu. Dipositeu les
deixalles als contenidors
adients.

Seguiu les indicacions
organitzadors.

dels

