
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. 

Dissabte 17 d’octubre de 2020

Benilloba→ Gorga  Comtat

 El brancal del Comtat

📋 Inscripció
Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció
 El nombre de participants del grup no superarà les 20 persones.

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 9.00

Plaça de l’Església de Benilloba Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 
(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la ruta per fer la tornada.  Agraïm la 
vostra col·laboració.

🍎 Esmorzar 10.30 Penàguila. Porteu menjar de pa-i-porta.

📷 Visita 11.00 Visita de Penàguila i el Jardí de Santos.

 Dinar 14.00 Dinar de pa-i-porta a Benasau, podeu portar el dinar de casa.

🏁 Arribada 17.00 Gorga

 Tornada 17.00  (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes.

📷 Visita 17.30 Visitarem Gorga i l’olivera mil·lenària de Gorga.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia     Lluís                     619556427           Dinar Nom                        Telèfon

 Transport  Lluís Telèfon 📷 Visita Lluís                         Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Moderat Per a qui té preparació física  →15,65 km ↑473m ↓446 m

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

⚖ Bondat Pel bé de tots, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat · col·laboració · solidaritat · respecte

 Qui som L’Associació Cívica el Camí al País Valencià som una associació que té com a objectiu la 
consolidació, promoció i dinamització de la ruta cultural el Camí, especialment en l’àmbit  valencià.

📅 Calendari La següent caminada és a l’Horta Nord de Massalfassar al Puig el 25/10/2020.

https://elcamialpv.blogspot.com/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Gorga/@38.7206445,-0.3647042,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd618beb4779fd1d:0xa1f941597cae6f32!2s03811+Gorga,+Alacant!3b1!8m2!3d38.7199117!4d-0.3565959!3m4!1s0xd618beb3397986b:0xa58bd67cbf1a83f!8m2!3d38.7185219!4d-0.356424?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/03814+Benasau,+Alacant/@38.6892966,-0.3425289,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd618a53c32ff619:0xf29b813f9b0ced78!8m2!3d38.6898271!4d-0.3436568?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNkDDgRWUVkE4dJyvUb2C8IPOtJuXp-V3crrZhFYBeoYev2A/viewform
https://www.elcami.cat/tram/comtat-marina-alta
https://www.google.es/maps/place/Olivo+Bimilenario+de+Gorga/@38.7206445,-0.3647042,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd618beb4779fd1d:0xa1f941597cae6f32!2s03811+Gorga,+Alacant!3b1!8m2!3d38.7199117!4d-0.3565959!3m4!1s0xd618be4bdb1a5d5:0xebb64bf14ae19b65!8m2!3d38.7245906!4d-0.3693482?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Acceso+paseo+Jard%C3%ADn+de+Santos/@38.6793974,-0.3623377,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd618a395ac936fb:0xdf61bd002c7777b0!2s03815+Pen%C3%A0guila,+Alacant!3b1!8m2!3d38.6797065!4d-0.3595393!3m4!1s0xd618a3f268f57a5:0x561bb3b2a800aefe!8m2!3d38.6778066!4d-0.3581037?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/03815+Pen%C3%A0guila,+Alacant/@38.6793974,-0.3623377,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd618a395ac936fb:0xdf61bd002c7777b0!8m2!3d38.6797065!4d-0.3595393?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Benilloba/@38.6995676,-0.3904397,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd61897388047f15:0xa225ea3a0942d740!8m2!3d38.6995251!4d-0.3907016?hl=ca&authuser=0


MAPA DE  LA FITXA

El Camí brancal del Comtat
Benilloba → Gorga
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