
 
Nova caminada del grup de CAMInants 

Diumenge 18 de febrer de 
2018 

  Etapa  12 Almassora - Castelló de la Plana La Plana Alta 

 
 

 Tram Morvedre -la Vall de Segó- la Plana 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   

1. Trobada i 
eixida 

9:00 Ermita de Santa Quitèria d’Almassora.  Farem recompte d’inscrits. Arribeu 
amb puntualitat! Tots heu d’acudir ací, podeu arribar amb el cotxe o bé amb 
tren i després a peu. (Eixides dels trens de Castelló:7,30- i 8:25, arribades a 
Vila-real 7:38-8:33, arribades a Almassora 7:35 i 8:30. Des de València 7:10, 
arribada a l’estació de Vila-real 8:23, Almassora 8:26)- Esmorzarem a 
Almassora. Si hi ha gent que ha arribat amb  el cotxe, es podran recuperar els 
cotxes en acabar la visita de Castelló. Pel camí visitarem tot el patrimoni fluvial 
del Millars, la casa de les Reixes, els ponts, els assuts, i les ermites del 
Caminàs, la vil·la romana i els molins. 

2. Arribada 16:30 – 17:00 Castelló de la Plana. Plaça Fadrell 

3. Dinar 14:00 Ermita de Fadrell. Cal portar-se’l de casa , dinarem de pa-i-porta o cabasset.  

4. Visites 17:00→ 19.30 Opcional.Plaça Fadrell(17:00) Visitarem Castelló de la Plana- Guia Toni 
Royo 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí  Ramon Martí         
647870222 
rmarti@elcami.org    

Guia Coneix la ruta i condueix el grup Ramon Martí                            Telèfon 

Transport  Reparteix els cotxes Tren                                                            Telèfon 

Visites Gestiona les visites i entrades  Ramon Martí                                                        Telèfon 

US CAL SABER   

Dificultat 15km i 16 m desnivell. Dificultat Baixa 

Cal portar... 
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, barret, 
crema solar, bastons, compàs, llanterna 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 

http://www.elcami.cat/tram/camp-de-morvedre-plana-baixa-plana-alta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMLnCQZY0z9qKWrDb4oIxESKR_vQ5h6tmGMoHCNj63SoUVQ/viewform
https://www.google.es/maps/place/Ermita+Santa+Quiteria/@39.9547603,-0.0971739,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6007166fad83af:0xc86815e534651c0c!8m2!3d39.9547603!4d-0.0949852?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Almassora,+Castell%C3%B3/@39.94843,-0.0722673,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd6000da8bf2ad15:0x16eb999175b00927!8m2!3d39.9478425!4d-0.0629989?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Major,+12001+Castell%C3%B3+de+la+Plana,+Castell%C3%B3/@39.9858861,-0.0394358,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5ffe2b539fb917:0x76ff7a6b09433313!8m2!3d39.9858861!4d-0.0372471?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Ermita+Sant+Jaume+de+Fadrell/@39.957252,-0.0389769,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd60005f6593766d:0xe21cb779946e3fca!8m2!3d39.957252!4d-0.0367882?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Fadrell,+12002+Castell%C3%B3+de+la+Plana,+Castell%C3%B3/@39.9820731,-0.0374859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5fffd571e5b637:0x3b26b12d30b78e47!8m2!3d39.9820731!4d-0.0352972?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Major,+12001+Castell%C3%B3+de+la+Plana,+Castell%C3%B3/@39.9858861,-0.0394358,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5ffe2b539fb917:0x76ff7a6b09433313!8m2!3d39.9858861!4d-0.0372471?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


25-2 Vall d’Albaida 
Castelló de Rugat- 
Quatretonda 

13 baixa públic/privat Nom Telèfon 

18-3 Plana Baixa Eslida- Artana 12  Baixa públic/privat Nom Telèfon 
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