
COS DE  LA FITXA

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

Dimarts 12  de novembre de 2019

Ares del Maestrat → Catí  Alt Maestrat

El Camí a l’Alt Maestrat i els Ports

📋 Inscripció
Per poder participar-hi  heu de ser socis / sòcies     de l’Associació Cívica El Camí al País 
Valencià, i després cal que ompliu el full d’inscripció de la caminada  .  

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.30

Ares. Plaça Major     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.

📷 Visita 9.30 Visitarem el museu del gel  i la nevera dels Regatxols. Opcional. Cost: 3€./ persona.

🍎 Esmorzar 10.30 Font dels Regatxols. Porteu menjar de pa-i-porta.

 Dinar 14.00  Pel camí. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 16.00 Catí

 Tornada 00.00  (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 
ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Ramon Martí         647870222           Dinar Pa-i-porta

 Transport Ramon Martí  647870222 📷 Visita Ramon Martí         Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+   Moderat Per a qui té preparació física. →19,42km ↑342 m ↓887 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 Consulteu les properes caminades a elcami.cat/grup-de-caminants

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.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Z7jEUJ8OJHVXzFsnuvisFGCJKeEYlFIcfVptgVbtciCvxw/viewform
https://www.google.es/maps/place/Esgl%C3%A9sia+de+l'Assumpci%C3%B3+de+Cat%C3%AD/@40.4727449,0.0235908,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a078275902a841:0x95be4b3c7faf10f3!2zMTI1MTMgQ2F0w60sIENhc3RlbGzDsw!3b1!8m2!3d40.4713618!4d0.0227376!3m4!1s0x0:0x7366e41b29fbc53f!8m2!3d40.4715949!4d0.0230871?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/12165+Ares+del+Maestrat,+Castell%C3%B3/@40.4606796,-0.1197712,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd5f8feb64c05985:0x9093cfc2346effe7!8m2!3d40.4563558!4d-0.1317823?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/12165+Ares+del+Maestrat,+Castell%C3%B3/@40.4568422,-0.1324377,19z/data=!4m5!3m4!1s0xd5f8feb64c05985:0x9093cfc2346effe7!8m2!3d40.4563558!4d-0.1317823?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn-1VrCXR_HnaEx4i0lPTK9TTEemqaONcRrPIa8SivLZeItg/viewform
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