Avís important :
TRAIL ROQUETES

Trail Roquetes és una entitat
formada per un heterogeni grup
de persones amants de la natura
i l’ esport des de les seves
diferents
vessants
(lúdica,
competitiva, cultural,…).
Ens
podeu
trobar
fent
senderisme,
marxes
de
muntanya, curses… arreu del
territori.

50é Camí de
Muntanya FEEC
19/10/2014
Marxa pel Forat
de l’ aire

Contacte:
rroquetes@gmail.com
El 50é camí de Muntanya de les Entitats
Excursionistes de les Terres de l’ Ebre
és la manifestació de la fortalesa i
vitalitat de les entitats i de la cultura
senderista del territori.

www.trailroquetes.blogspot.com

El 19/10/2014 us esperem per fruir de l’
itinerari que us tenim preparat.
Fes el recorregut curt o el llarg i
gaudeix d’ un dia de muntanya.

Amb la col·laboració de :

Els menors d’ edat hauran d’ anar
acompanyats.
INSCRIPCIÒ PRÈVIA AL BLOG DEL TRAIL :

www.trailroquetes.blogspot.com

ITINERARI: CURT I LLARG

HORARIS i MATERIAL

Material necessari:
-Vehicle per accedir a la zona de la
caramella.
Els voluntaris es situaran al camí i
aniran col·locant els vehicles des de l’
aparcament de La Caramella.

A partir de les 7h:45 hi haurà voluntaris
del Trail Roquetes que faran entrega de
tiquets i detall de la marxa.
Així mateix donat el poc espai disponible
faran tasques d’ assistència per l’
aparcament.
Respecteu les seves indicacions.

Sortida:
8h45m-9h- Aparcament de La Caramella.
RECORREGUT CURT

Donat el poc espai disponible és
possible que els darrers tinguin que
estacionar a uns 2 km de la sortida de
la prova.

-Vestimenta i calçat adient, tenint cura
de possibles canvis de temps.

L’ organització tindrà cura d’
oferir aigua a un parell d’
avituallaments i a la sortida.
INSCRIPCIONS I PAGAMENT:
Entrant a l’ enllaç del blog del TRAIL
ROQUETES:
www.trailroquetes.blogspot.com

RECORREGUT LLARG

NO FEDERATS – 10 €

13:00 – S’ iniciarà el repartiment de la
torrada i beguda.

RECORREGUT CURT
Donat el fort desnivell i zones tècniques del llarg
recomanem aquest per aquells participants amb
menys experiència o que vinguin amb nens.
Pujarem el sender que porta fit a fit amb el Salt de La
Caramella, Barranc de la Gralla, Salt del Barranc de
la Gralla i Forats de la Caramella. Baixant pel mateix
lloc.
RECORREGUT LLARG

Respecteu les sortides de les finques.

S’ iniciarà la ruta pujant cap pel sender
que porta al Barranc de la Gralla, Salt
Caramella, Forats Caramella. Es tornarà
pel mateix lloc.

S’ iniciarà la ruta pel sender que porta al
Forat de l’ aire per baixar cap al Barranc
de la Gralla i Caramella.

Sortirem de l’ aparcament de La Caramella cap a la
Casa Carvallo.

FEDERATS – 7 €
(Socis Trail 5€)

(Socis Trail 8 €)
S’ entregarà torrada, beguda i detallrecord de la marxa

Algum tram tècnic/aeri i forta pujada
Pujarem pel sender que porta al Coll de la Garrofera
per arribar al Forat de l’ aire i tornar pel Barranc de
La Gralla cap a Casa Carvallo.
Recorregut curt: 5 Km 350 metres desnivell +.
Recorregut llarg: 7,5 Km 850 metres desnivell +.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6143045

