Cap de setmana llarg
De l’1 de maig
FITXA TÈCNICA
Eixida el 28 a les 18:30 h.

DATA EXCURSIÓ:

Gràfic de la ruta

446

Paüls 1 de Maig
Els Ports

29-30 d’abril i 1 de maig de 2017

HORA D’EIXIDA:
Divendres dia 28 a les 18 h

TRANSPORT:
Cotxes

Dia 29 d’abril CIM DE L’ENGRILLÓ
Dia 30 d’abril CIM DE LA COSCOLLOSA
Dia 1 de maig EL FANGAR DEL DELTA

DIFICULTAT: **/***
Camins, senders i pedreres.en el Parc Natural
dels Ports

DESNIVELL:
Dia 1 …… 1200 m
Dia 2 …… 1000 m
Dia 3 …..
45 m

TERRENY I VEGETACIÓ:
Cingles, barrancs i sureres, pi roig amb boixerola
Als indrets més alterats hi ha boixedes i fagedes.
COL·LABORADORS:
Daniel i Jose Luis

CARTOGRAFIA:
496 Horta de Sant Joan

EQUIP NECESSARI:
Motxilla, capell, cantimplora, botes de muntanya,
impermeable, queviures.

INFORMACIÓ I RESERVA:
Tle 660061781 - cmleliana@gmail.com

Eixida 446 de ruta pels Ports—Paüls al 1 de maig
Els Ports són un massís de relleu molt complex, a cavall de la serralada Prelitoral catalana
i el Sistema Ibèric. Està format per materials
calcaris del Mesozoic que determinen un relleu
abrupte i trencat per diverses falles, amb importants encavalcaments. L'estructura central
és de plegament de tipus juràssic, amb un eix
de direcció nord-est i sud-oest.[2]Hi predominen
les roques carbonatades (calcàries i dolomies),
que són molt fàcils d'erosionar i donen lloc al
relleu càrstic que es manifesta amb una gran
varietat de formes: barrancs, gúbies, coves,
avencs, ullals, fonts, bufadors,... .[3]
El tret més distintiu del paisatge dels Ports és
el seu relleu escarpat i abrupte d'autèntic
massís, que s'alça imponent entre les planes
agrícoles veïnes. A l'interior l'orografia és molt
complexa. L'orientació de la carena principal
defineix dos vessants:



El vessant oriental o marítim, molt escarpat i ric en cingleres i talussos, s'assimila a
una grandiosa muralla que apareix del nores.



El vessant occidental o interior presenta
unes formes una mica més suaus. Els principals rius del massís, el Matarranya, l'Ulldemó, l'Algars i els Estrets, hi han excavat
espectaculars gorgs profunds.[4]

Paüls
Poble petit del Baix Ebre amb carrers estrets i costeruts dalt d’un turó on les cases es disposen esgraonades. Des del mateix poble i entre camps de cireres
es pot anar fins a l’àrea recreativa i l’ermita de Sant
Roc.

Terres de l'Ebre
Les Terres de l'Ebre són un territori on un dels rius
més grans de la península Ibèrica, el riu Ebre, crea
el gran delta de l'Ebre i on les muntanyes del Parc
Natural dels Ports es troben amb el mar Mediterrani. És un lloc on els humans i la natura conviuen en
harmonia.
Lloc de platges netes i quilomètriques, camps d'arròs
i hàbitat de milers d'ocells, com ara els flamencs i
altres espècies migratòries i autòctones.

PAÜLS

El massís presenta muntanyes destacables per
la seva alçada i singularitat, amb un 28% de la
seva superfície per damunt dels 1.000 m. El
cim més alt de tot el massís és el Mont Caro,
amb 1.441 m.
Club de Muntanya de L’Eliana compta amb una ajuda económica concedida per la Conselleria d’Educacio de la Generalitat Valenciana, per a activitats de promoció de l’us del valencià
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