
SORTIDA: Dissabte 6 de OCTUBRE de 2012 
 

LA FORADADA de SANT CARLES DE LA RÀPITA 
 
 

 “ A la Serra del Montsià està el cim més emblemàtic, el mirador del Delta de l’Ebre, on la terra abraça la 

mar ........... el cim de la Foradada, on els sentits rebroten d’alegria i escolten el 

silenci amb la vista de la Badia dels Alfacs i del nostre meravellós Delta !  
 
Des de dalt també es pot contemplar la majestuositat del Port de Tortosa, que 

mira i saluda al Montsià, com dos vells amics que sempre estaran units per 
l’estimació dels amants de la natura !!  
 
Un camí de molts camins que sens dubte sempre serà una ruta de trobades 
plenes d’amistat!!”  

 
 

En un altre estil, la Viquipèdia diu:  

”La Foradada del Montsià és una muntanya del massís del Montsià (comarca del Montsià). És el segon cim 

més alt, alhora que és un dels llocs més carismàtics i visitats degut al seu fàcil accés. La seva privilegiada 

situació, gairebé set-centes metres d'alçada, i uns vessants que cauen bruscament ben a prop del mar, fa 

que La Foradada sigui un mirador esplèndid de la Plana del Delta de l'Ebre i de gran part de la Comarca del 

Montsià.  

 

Particularitats 

La seua alçada és de 695 metres. Es troba al punt de confluència entre els municipis d'Alcanar, Freginals, 

Sant Carles de la Ràpita i a 126 metres de l'extrem nord-est del terme d'Ulldecona. Rep el seu nom d'un 

pont natural que hi ha molt a prop del cim.  

 
L'última etapa del GR92 pel Principat passa per la mateixa Foradada. La 31ª etapa d'aquest Sender de gran 

recorregut surt des de l'Ampolla i s'endinsa cap a la Serra del Montsià. El sender transcorre per l'aresta de la 

Serra fins arribar a la Font del Burgar, seguidament puja fins al Mas de MataRedona des d'on transcorre el 

tram més abrupte per arribar a La Foradada”  

En resum: Un indret privilegiat i espectacular, a cavall entre el mar i la muntanya, des del que podem gaudir 

d’espectaculars vistes; des de les Cases d’Alcanar, darrer poble de Catalunya, fins on ens arribi la vista.  

 
ITINERARI  

Anirem fins l’esplanada del Cocó de Jordi, allí deixarem els cotxes i començarem a pujar cap a la Font del 

Burgà a la qual arribarem de seguida, passant per una zona de carrasques “Alsines” i uns forns de calç.  

Continuarem el recorregut cap al Mas de Matarredona, un antic mas en ruïnes, a 628 m. i seguidament ens 

enfilarem cap al cim de la Foradada, pujant per la part situada a la dreta per poder contemplar els pobles de 

la part de darrera del Montsià i també el Port. Quan estem arribant quasi al cim anirem veient la immensitat 

de les vistes fins que al final arribarem al forat de la roca Foradada!!! a quasi 700 m.  

A la baixada passarem per un altre recorregut, passant per la “Rueda”, de nou per la Font del Burgà i fins 

arribar al Cocó de Jordi, on estaran els cotxes.  

 

DADES DE LA SORTIDA  

Durada de la caminada.......: aprox. 4h. més parades  

Desnivell ..........................: uns 600 metres  

Nivell de dificultat..............: no te dificultat especial, si bé cal tenir present que bona part del recorregut és 

de pujada  

 

COM ANARHI  

En vehicles particulars. En el moment que facis la inscripció has de comunicar si duràs cotxe o si aniràs de 

passatger, i quin serà el teu punt de trobada.  

 

PUNT DE TROBADA  

1) A les 7:30 hores al col·legi Jesús Maria,  

 
2) A les 9:15 hores a l’àrea de servei “Baix Ebre” PK 317 de l’autopista AP-7. Enllà pararem per anar al 

restaurant a esmorzar.  

 

 



MENJAR  

Cadascú es portarà el seu esmorzar, o be el podrà comprar al bar on 

esmorzarem. Pel camí va be dur ganyips (fruits secs, galetes, xocolata, 

etc.) així com aigua o altres begudes (sucs, etc.).  

Pel que fa al dinar ja que serem on serem, mirarem de tenir arròs del 

Delta per dinar.  

 

MATERIAL  

S'ha de portar roba adequada al lloc de l'excursió i al clima, i calçat per 

caminar per muntanya.  

 

És recomanable anar amb pantalons llargs (o desmuntable), ja que hi 

ha trossos amb vegetació que rasca les cames.  

 

O be baixant de la Foradada o be desprès de dinar (segons horari), podem aprofitar l’indret i l’època de l’any 

per a “fer un banyet” a les platges de la zona. Caldrà portar tovallola, crema solar, xancletes, etc.  

 
INSCRIPCIONS  

per correu electrònic...... : cejm.padres@gmail.com 

 
Si tens algun dubte pots trucar a: 617.078.585 Reinaldo  

 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ  

 
Dijous, 4 d’octubre de 2012 fins a les 22:00 hores  

 

 

 


