
 

       
 

 

 
 

  
 

 
Aquesta ruta transcorre per un tram de l’antic ferrocarril de la Vall de Zafán que en el 
seu origen havia de cobrir la connexió entre Puebla de Híjar (Terol) i Sant Carles de la 
Ràpita i que mai va ser completat. Avui fora de servei, aquest tram de la Terra Alta és 
el comprès entre Arnes, Lledó i el Pinell del Brai. Nosaltres acabarem la sortida a la 
cruïlla de la C12 o be a Benifallet la via verda prop de Xerta. Passarem per uns 20 
túnels alguns d’ells sense il·luminació per tant s’ha de porta llum a la bici, una lot o 
frontal i sobre tot casc. 
 
Com sempre farem dues sortides:  
 
A Peu: surtin de Prat de Comte seguirem el GR-171, anirem al Santuari de la 
Fontcalda , passant per l´engorjat del riu Canaletes, tornant a Prat de Comte. 
Recorregut total 8km i un desnivell de  + - 182m. Total 3h a molt estirà. 
. 
 
En bici: Itinerari: Arnes – Lledó, Horta de Sant Joan, Bot, Prat del Comte, Pinell del 
Brai, Cruïlla C12 i Benifallet. 
Desnivells: tot baixada  
Longitud: -/+ 36 km,  
Durada: entre 3 i 3,5 hores, inclòs visita al Santuari de la Fontcalda prop del Prat del 
Comte. 
Dificultat: baixa  
 
 
Lloguer de bicicletes: Podrem llogar bicicletes per un mòdic preu de 12€ (no inclòs 
en el preu de la sortida). Si us plau feu-me saber si necessiteu llogar-la!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nota important: Es recorda a tots els participants a les excursions que les responsabilitats, tan sobre els danys propis com aliens 

que se’n derivin de la pràctica d’aquest esport, les assumeix cadascú.  

 

Coordinador: Xavier Cercós (619704817). 

 

 

marxaires del cnb 

bicicletada – terra alta 

11 de maig de 2019 

Dades informatives: 

Hora de sortida   Lloc:  

06:30 CNB 

06:35                              Pl. Pau Vila (Metro L4) 

06:50 Aparcament al costat de les instal·lacions esportives de la Mar Bella.  

Medi de transport:  Autocar:  213km - Barcelona – Tarragona – Reus – Mora d’Ebre - Arnes. 

Duració del viatge:   2h 30min. aprox. (sense aturar-nos a esmorzar) 

Restauració:  Restaurant El Xiringuito a Benifallet 

  

Preu: 50 €  

 


