
 
Nova caminada del grup de CAMInants 

Dissabte 2  de desembre de 
2017 

  Etapa  5 Banyeres de Mariola- Alcoi Alcoià 

 

 

 

Tram  Mariola 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   

1. Trobada i 
eixida 

8:00 8:00 Banyeres de Mariola, poliesportiu(7:30  estació de tren d’Alcoi per 
reagrupar-nos i anar amb els mínims cotxes  cap a Banyeres )  Farem 
recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! Esmorzarem pel camí. 

2. Arribada 17:00 Alcoi. Estació del tren. En arribar  recuperarem els cotxes. 

3. Dinar 13:30  Font de Mariola. El dinar serà de pa-i-porta o cabasset, cal portar-se’l de 
casa. 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí  Ramon Martí         
647870222 
rmarti@elcami.org    

Guia Coneix la ruta i condueix el grup Paco    - Ramon Martí                            Telèfon 

Transport  Reparteix els cotxes Paco                                                            Telèfon 

US CAL SABER   

Dificultat 25,18km i 587 m desnivell acumulat positiu. Dificultat mitjana 

Cal portar... 
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil, frontal i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, 
barret, crema solar, bastons, compàs,  i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts. 

Per la vostra 
seguretat 

Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per 
participar en l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el 
muntanyisme (Llei valenciana 2/2011 de l’Esport). Podeu comprar-ne pel vostre compte o del 
coordinador del Camí. 

Què és el Camí? 
El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista de baixa dificultat que uneix tots els pobles i 
visita tots els llocs bonics d’aquest país. Tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar 
o participar en una excursió del grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants) 

 

Calendari de properes caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 

Data Comarca Ruta Km Dificultat Transport Guia 

30 Des  Alcoià 
Ruta urbana per Alcoi- teatre 
Tirisiti 

00  baixa públic/privat Nom Telèfon 

21 Gen 
La Plana 
Baixa 

Fondeguilla - Eslida  13 mitjana públic/privat Nom Telèfon 

       

http://www.elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSLerYeglxUCxdlNuv_JGSncN-9wUuphqFVSLn0VOFC0axgw/viewform
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+municipal+-+Campo+de+deportes+'Valor'/@38.7163026,-0.6605977,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1spoliesportiu,+Banyeres+de+Mariola!3m4!1s0xd617edd4027a531:0xafc5cdc54cca79b3!8m2!3d38.7152782!4d-0.6476719?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Alcoy%2FAlcoi/@38.7094041,-0.47268,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sAlcoi+estaci%C3%B3+de+ferrocarril!3m4!1s0xd6186474a0cc725:0x6eca2fd5dd89a384!8m2!3d38.709349!4d-0.470247?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Alcoy%2FAlcoi/@38.7094041,-0.47268,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sAlcoi+estaci%C3%B3+de+ferrocarril!3m4!1s0xd6186474a0cc725:0x6eca2fd5dd89a384!8m2!3d38.709349!4d-0.470247?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Font+De+Mariola+Bocairent/@38.7463135,-0.6805713,11z/data=!4m5!3m4!1s0xd6183e8a8beba77:0x1052f406d93e72d6!8m2!3d38.7463093!4d-0.5404956?hl=ca
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
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