
SENDERISME
Camí natural de l’Ebre

Miravet - Benifallet
28 de març de 2009

PROGRAMA

8.00 h Concentració i sortida des de l’Ateneu amb cotxes particulars, camí de

 Maials, Flix, Mora, fins el “Pont de Barca” de Miravet

(direcció autopista i abans del peatge → Flix C-12) Concentració a la

Gasolinera “el Tret” desprès de Maials a l’esquerra

  9.00 h Arribada al Pont de Barca. (els xofers aniran a portar els cotxes a

Benifallet i tornaran)

  9.40 h Ja hi som tots i, un cop passat el riu, caminem ¼ h fins a Miravet  

10.00 h Esmorzar

10.30 h COMENCEM LA CAMINADA

El desnivell que farem és inapreciable. El camí segueix el riu avall,

amb una petita pujada al pas de Barrufemes

13.30 h Arribem on hi ha els cotxes. Creuem el pont del Llaguter i anem a

Benifallet.

14.00 h Dinar al restaurant Cal Pepo

16. 00 h Acabem de dinar i tornem cap a Lleida o, els que vulguin, podem anar

fins la cova de les Meravelles ( 2 km.)

OBSERVACIONS:

- Cal dur calçat adient (bota de muntanya, xiruca, ...)
- Una peça d’abric (anorac, folre polar, ...)
- AIGUA per a la caminada (important)
- Esmorzar
- Alguna cosa per compartir amb els companys (fruits secs, galetes, xocolata, 

sucs, ...)

COMENTARIS

Miravet, als peus del Castell Templer va ser, junt amb el de Monsó, el nucli dur dels 
templers amb els seus enfrontaments contra el senyor feudals pel domini de l’Ebre. Hi 
arribarem amb la barca d’Enric Fabregat, la “Verge de la Cinta”; és el darrer barquer de 
l’Ebre.

Benifallet, d’origen àrab, és un gran productor de taronges.
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