GRUP DE SENDERISME
CENTRE EXCURSIONISTA PUIGCASTELLAR

Sortida dissabte 12-06-2021

Altafulla - Ermita St. Antoni - Ferran - El Mèdol - La Mora Camí de Ronda - Tamarit - Baix Gaià - Altafulla
Punt i hora de reunió: Ens desplaçarem en tren i també es pot anar en cotxe
particular:

• Tren 07:40 Renfe Barcelona El Clot-Aragó.
• Cotxe particular 09:30 Estació Renfe Altafulla (costat muntanya)
Recorregut: Es un recorregut molt atractiu per visitar alguns llocs emblemàtics de
la zona. La ruta surt del Castell d'Altafulla i segueix amb direcció a l'Ermita de Sant
Antoni, desprès baixa fins al Riu Gaià per agafar la pista que ens porta al Castell
de Ferran. Seguidament anem amb direcció a la Cantera Romana del Mèdol,
seguim en direcció a la platja de La Mora, agafem el Camí de Ronda que ens porta
al bosc del Castell de Tamarit i al propi castell, i vorejant-lo arribem a la platja
d'Altafulla on trobarem la desembocadura del riu Gaià, seguirem riu amunt per la
zona de l'Espai Protegit del Baix Gaià fins tornar altra vegada a Altafulla.
Longitud:12,5 km Desnivell: +152/-32m Temps 04:40. No hi ha fonts en tot el camí
Aquesta sortida és per a socis i s'hauran de complir alguns requisits derivats de la
situació epidemiològica. Es prendrà la temperatura dels participants a l'estació del
tren o abans de començar la sortida als que vinguin en cotxe.
Les persones interessades han d’enviar un correu a senderisme@puigcastellar.cat

LLOCS D’INTERÈS
Castell d'Altafulla . El castell d’Altafulla apareix esmentat per primer cop l’any 1059. Va pertànyer a la família
Requesens des del començament del segle XIV fins al 1472, quan va ser adquirit per Pere de Castellet. A mitjan segle
XVII va passar a les mans de Francesc de Montserrat, primer marquès de Tamarit, els descendents del qual n’han
mantingut la propietat durant els segles següents fins a l’actualitat. L’edifici actual és, bàsicament, del segle XVII i es
conserva en un magnífic estat. És propietat privada i el seu interior no és visitable.
Castell de Ferràn. Castell convertit en palau residencial a partir del segle XVII. El seu origen és molt anterior,
probablement del segle XI, quan era només una torre de vigilància dins el terme del castell de Tamarit. Està
documentada des del 1197. El castell pròpiament dit és una construcció gòtico-renaixentista molt modificada en època
moderna dins d'un esperit historicista i romàntic. Està format per diferents cossos fortificats, entre els quals destaca
una torre lateral emmerletada,amb una garita angular. Hi ha diverses finestres coronelles de tradició gòtica i altres de
renaixentistes, de tipus mixtilini, amb l'escut dels Tamarit, propietaris del lloc a partir del segle XVII.
Castell de Tamarit . El castell estava envoltat de les cases de l'antic nucli medieval de Tamarit (deshabitat des de finals
del segle XIX), que formava una vila closa, de la qual en resta ben poca cosa. Documentat des del segle XI. El castell va
ser fortificat amb muralla al 1363 (Segle XIV). L'edificació actual és dels segles XVI – XVIII. El 1916 es va vendre al
financer Charles Deering, qui va fer la restauració romàntica que es veu en l'actualitat.

INSCRIPCIONS
Per apuntar-se a la sortida enviar e-mail a senderisme@puigcastellar.cat
En el moment d'apuntar-se s'ha de confirmar Sí o No s'està federat i si viatjarà en tren o cotxe particular.
1) La sortida és per a socis i han d'estar federats.
•
•
•
•

Hi ha la possibilitat de fer-se soci temporal
Carnet Federació temporal 4,5 €
Els tràmits es poden fer a secretaria de dilluns a dijous de 19 a 21 h.
Es poden fer pagaments telemàticament al Tel. 645 36 54 17 per BIzum. Donar nom i cognoms i el motiu
del pagament

NORMES COVID-19
S'haurà d'omplir Full d’autoresponsabilitat (s'adjunta fitxer) i portar-lo complimentat al lloc de trobada.
Haurem de seguir el Protocol COVID-19:
•
•
•
•

Viatges en transport públic amb mascareta FFP2
Durant l'excursió ús flexible de la mascareta i mantenir distàncies.
Hem de portar gel hidroalcohòlic.
No es poden compartir aliments.

MATERIAL NECESSARI:
•
•
•
•
•

Aigua
Gorra i crema solar
Bastons
Esmorzar i dinar
Fruits secs, barretes, etc. per anar menjant pel camí

