
 
 

 

 

FITXA D’ACTIVITAT 

25 SETEMBRE 2016 

DATA ACTIVITAT Diumenge 25 de setembre 

LLOC I HORA CS 8:00 h, Jardí de l’Auditori (AUTOBÚS) 

CLASSIFICACIÓ ★ ★  (Moderada) 

EQUIPAMENT Esmorzar, dinar, i aigua. 

RECORREGUT Circular 

TERRENY Mitja muntanya, senders i camins forestals senyalitzada en part  

EXPERIÈNCIA Pràctica excursionista habitual 

ENCARREGAT CEC 

DIA DE LA MUNTANYA NETA:        LÍNIA ELÉCTRICA DE MOLT ALTA TENSIÓ LA PLANA-MORELLA (MAT) 

  Les línies de molt alta tensió o autopistes elèctriques no són línies de distribució d'energia per donar 
servei a llars i empreses. Són línies per al transport d'electricitat a grans distàncies, per vendre els 
excedents d'electricitat, connectant els mercats elèctrics europeus entre si i amb el nord d'Àfrica. 
  Red Eléctrica de España projecta una línea elèctrica de doble circuit de 400 KV d'Almassora a More-
lla, creuant 17 termes municipals de la província de Castelló. Es tracta d'una línia de molt alta tensió 
(MAT) amb torres de més de 70 metres d'altura amb tallafocs de 50 m i una distància mitjana entre les 
torres de 450 m. 
  El traçat proposat per Red Eléctrica afecta llocs emblemàtics de Castelló i a zones de gran interès 
mediambiental, travessant zones poblades sense respectar la distancia mínima de seguretat actual-
ment recomanada (1 m/kV), en este cas un mínim de 400 m a qualsevol casa habitada. 
 
  Quins problemes causen les autopistes elèctriques o MAT? 
•   Greus danys a la salut humana. 
•   Sorolls constants. 
•   Pèrdua de qualitat de vida per l'impacte visual i el deteriorament del paisatge. 
•   Fort impacte negatiu sobre el desenvolupament turístic. 
•   Pèrdua d'usos i de valor de les propietats properes. 
•   Danys a la flora, la fauna i als usos forestals. 

 Problemes de seguretat, accidents i incendis. 
 
  L’activitat estarà precedida d’una conferencia el divendres 23 de setembre a les 19:30 hores, a 
la seu de Cajamar al carrer d’Enmig 49 de Castelló. 

DISTÀNCIA 14,75 km 

ASCENS ACUMULAT 480 m 

DESCENS ACUMULAT 480 m 

TEMPS EFECTIU 3:45 h 

https://www.facebook.com/Centre-Excursionista-de-Castell%C3%B3-341661452610536/
http://centreexcursionistainformacio.blogspot.com.es/p/blog-page_82.html
https://picasaweb.google.com/117290465827733264527
http://lesplantesdelesnostresexcursions.blogspot.com.es/
http://centreexcursionistadecastello.blogspot.com.es/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1821816


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FITXA D’ACTIVITAT 

25 SETEMBRE 2016 

PREUS I INSCRIPCIÓ 
 

SOCIS DEL CEC: 5€ per persona 
Inclou el transport en autobús i les despeses d’organització. 
Als anteriors preus cal afegir l’assegurança sanitària en cas d’accident 
esportiu, excepte per als que estiguen federats, i que té un cost addi-
cional de 2 euros per persona. 
 
LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el dimecres 21 de setembre. 
 
La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents: 
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i 
divendres de 19 a 21 hores. 
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el 
DNI, i si és la primera vegada, adjuntant fotocopia de la llicència fede-
rativa 
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat. 
 

PAGAMENT 
 
Una vegada confirmada la disponibilitat de la plaça, el pagament pot 
efectuar-se de dos maneres: 
 
INGRÉS O TRANSFERÈNCIA: En qualsevol dels següents comptes 
bancaris a nom del CEC, indicant en el concepte el vostre nom i cog-
nom així com l’activitat (Nom cognom—Activitat), per què es puga 
identificar clarament: 
 
 La Caixa: IBAN ES83 2100 1572 6302 0003 8872 
 
 Bankia: IBAN ES11 2038 6317 8660 0001 4822 
 
 Triodos: IBAN ES98 1491 0001 2121 0542 2626 
 
ABONANT-HO en la seu del CEC. 

  Concentració a les 8:45 a la Plaça de la Font de Vilafamés. 
 
  ITINERARI: 
  Eixirem de la Capelleta de Sant Miquelet, en la carretera de Vilafamés a Sant Joan de Moró, i se-
guirem la variant del GR 33 que ascendeix pel barranc de la Parra, passa pel Mas del Geperut, 
segueix pel Barranc de Plenes, la Font d'en Plenes, el Mas de Polinàrio i la Bassa de les Oronetes. 
  Ací ens unirem a la ruta principal del GR per a baixar a la Rambla de la Viuda, on deixarem el GR 
per a seguir un camí pel marge esquerre que ens porta a enllaçar amb la variant del GR que ascen-
deix a la Font de la Penella i Barranc del Centenar per arribar a la carretera de Vilafamés a Costur. 
  Reprendrem de nou la ruta principal del GR que ens deixarà en la carretera de Vilafamés a Sant 
Joan de Moró. Seguint una sendera paral·lela a la carretera, arribarem al punt d'inici.  

25 diumenge                                                                                                                         ★ ★ (Moderada)   

https://www.facebook.com/Centre-Excursionista-de-Castell%C3%B3-341661452610536/
http://centreexcursionistainformacio.blogspot.com.es/p/blog-page_82.html
https://picasaweb.google.com/117290465827733264527
http://lesplantesdelesnostresexcursions.blogspot.com.es/
http://www.fundaciohuguet.com/
http://castello.espais.iec.cat/
http://www.fundacionbancaja.es/val/
http://centreexcursionistadecastello.blogspot.com.es/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1821816

