
 

         
ESCLAT DE COLORS, 

Les orquídies i altres flors dels Ports 
 

FITXA DE L’ACTIVITAT 

 

Tipus d’activitat:  Sortida de natura. Observació de flora. 
 
Objectius: 

Mitjançant una excursió per un bonic indret, i aprofitant que estem en 
l’època de màxima floració, farem una introducció al fabulós mon de les 
orquídies, sense passar per alt la resta de les flors que anirem trobant pel 
camí. 
També aprendrem que per gaudir de la natura i de les flors, no cal 
recol·lectar-les. 
 

Data:  Segons programa. 
 
Lloc de la sortida i recorregut: Parc Natural dels Ports. Recorregut 
per la zona del Racó de Corretja i els Pradets. 
 

Horari: de les 9,30 a les 14 h. 
 
Lloc de trobada: Allotjament de Turisme Rural “Lo Corral d’Arnes” a 
Arnes, on ens agruparem per utilitzar el mínim nombre de vehicles per 
arribar-nos fins el lloc d’inici de l’activitat. 
 
Km.:  7 km. en total. 
 
Desnivell: 250 m. positius. 
  

Itinerari: En el lloc de trobada es farà una presentació de l’activitat i es 
facilitarà als visitants un dossier d’introducció al mon de les orquídies i 
altres materials gràfics.  
Acabada la presentació, ens desplaçarem amb vehicles fins el lloc d’inici de 
l’activitat, l’Àrea de Lleure de la Franqueta on iniciarem el recorregut a peu. 
En aquest itinerari de poc més de 7 km.,  recorrerem primer el caminet que 
va en paral·lel al riu Estrets, per un bosc de ribera molt agradable. 



Ens arribarem fins a l’entrada del congost dels Estrets, a les runes de 
l’antic Mas de Torrero, des d’aquest punt començarem la pujada per la vall 
de Torrero fins arribar a la zona dels Pradets. 
Des d’aquí prendrem el camí que ens durà fins el Mas de Corretja, i un altra 
cop fins a la Franqueta. 
En tot aquest recorregut podrem observar i fotografiar un bon grapat de 
flors, entre elles diverses orquídies.  
En tota la sortida, donades les espectaculars característiques del lloc per 
on transcorre, s’aniran fent referències a d’altres aspectes de caire 
naturalista o antropològic que puguin complementar els coneixements dels 
visitants i l’augment del seu interès per la natura i la seva conservació. 
 
Dificultat: Fàcil, sense cap dificultat tècnica. 
 
Contacte: Telèfon 689 980 280, o a la següent adreça electrònica 
ismael.arnes@gmail.com  
 
Preu:  20 €/persona  (activitat no subvencionada).  
 
Inclou:  

- Dossier.  
- Guies de Camp de consulta.  
- Guia de Muntanya i Educador Ambiental (titulat). 
- Assegurança d’accidents i RC. 

 

Observacions: 
- Es prega màxima puntualitat, donat que un cop iniciada la sortida serà 

força difícil que algú es pugui incorporar al grup. 
- Màxim de participants: 12 persones. 
- Mínim 2 persones. 
- L’organització es reserva el dret d’anular l’activitat si les condicions 

meteorològiques la fan desaconsellable.  
 

Material: 
- Roba adient per la temporada, millor de colors no gaire cridaners. 
- Calçat de muntanya. 
- Protecció solar (crema, barret i ulleres). 
- Aigua. 
- Prismàtics i càmera. 

 


