
Nova caminada del grup de CAMInants 26 de març de 2016 

VALL DE GALLINERA MARINA ALTA 

 

 

Pàgina web del Brancal de les Valls de la Marina  
fitxa d’etapes 

Lloc i hora de trobada  plaça de Benirrama 8.30 h 
Respecteu els caminants que vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

Lloc d’eixida entrada d’Alpatró 9.00 h  

Lloc i hora prevista d’arribada Benirrama 13.00 h – 14.00 h 

Dificultat Fàcil. Calen botes però el terreny no és complicat. 

Distància 8,4 km, desnivell de 120 m pràcticament tot en baixada 
Guia Biel    
Coordinador/a de l’excursió Maite                                 652864468 etyamzerep@hotmail.com 
Coordinador/a de l’excursió 2 Graeme                                 637226864 graeme.berman@outlook.com 
Coordinador del Camí al País Valencià Ramon Martí         647870222            rmarti@elcami.org 
Inscripció Escriviu a rmarti@elcami.org indicant el vostre nom i telèfon. 
Indiqueu-nos quants veniu i si porteu cotxe per tal d’organitzar la tornada al final de la caminada 
Transport Cotxes particulars  

Dinar (participar-hi és opcional) 
Tornarem a Alpatró per dinar en un bar (indiqueu si voleu dinar-
hi per fer la reserva). Després de dinar, podrem visitar Alpatró i 
el museu de l’Almàssera. 

Allotjaments en la zona 2 cases rurals a Alpatró, hostals i hotels a Pego 

Us cal portar... 
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, 
ulleres de sol, barret, bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu 
aquesta fitxa o almenys el mapa de la ruta per evitar ensurts. 

Què és el Camí? 

El Camí és una ruta senderista que vol unir tots els pobles i 
visitar tots els llocs bonics d’aquest país. És de baixa dificultat i 
l’estem construint entre tots: tothom pot participar-hi, tant per 
crear una ruta com per guiar una excursió (grup de CAMInants). 

 
Calendari de properes caminades del Grup de CAMInants 

Data Comarca Etapa Km Dificultat Transport Coordinador(s) 

17 ABR Marina Alta Benissa (convent, 9h) – Senija – 
Llíber – Xaló (dinar) 

9,2 km Baixa Cotxe 
particular 

Maite 
652864468 

14 MAIG Plana Baixa Caminada de senyalització a les 
Alqueries (ajuntament, 9h) ? km Baixa Cotxe 

particular 
Ramon Martí 
647870222 

 

 

http://www.elcami.cat/tram/marina-alta-comtat
http://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/el_cami_brancal_de_les_valls_de_la_marina_fitxa_detapes_amb_perfils.pdf
http://www.google.es/maps/place/Calle+Mayor,+57,+03787+Benirrama,+Alicante/@38.8306194,-0.1972882,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd61ee2ffee1d119:0x26499607e946d8c5
http://www.google.es/maps/place/Calle+Pur%C3%ADsima+Alpatr%C3%B3,+31,+03787+Patr%C3%B3,+Alicante/@38.820271,-0.2626567,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd61ed800a07ab81:0xb5a5eaa7b07cbb02
mailto:etyamzerep@hotmail.com
mailto:graeme.berman@outlook.com
mailto:rmarti@elcami.org
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/marina-alta-marina-baixa
http://www.elcami.cat/tram/marina-alta-marina-baixa
http://www.elcami.cat/tram/camp-de-morvedre-plana-baixa-plana-alta
http://www.elcami.cat/tram/camp-de-morvedre-plana-baixa-plana-alta


  

Etapa 4: Vall de G
allinera (Alpatró – Benirram

a) 


