
COS DE LA FITXA  

 Nova excursió del grup de CAMInants Dissabte 8 de setembre de 2018 

 COCENTAINA → MURO → AGRES  COMTAT–VALL D’ALBAIDA 

 

 
elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   
Festa Vespre 7.9.18 Homenatge a Vicent Andrés Estellés a Muro 

1. Trobada i 
eixida 

08.00 Cocentaina. Plaça del Pla (davant del palau comtal) Farem recompte d’inscrits. 
Arribeu amb puntualitat!  Prèviament, els organitzadors haurem deixat un cotxe 
al final de la ruta per fer la tornada.  Agraïm la vostra col·laboració. 

2. Visita 09.30–10.00 Visitarem la vila de Muro. 
3. Esmorzar 11.15–11.30 Font del Baladre. Porteu menjar de pa-i-porta. 
4. Arribada 14.00–14.30 Agres 
5. Dinar 14.30→16.30 Agres. Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 10-15€.  
6. Visita 16.30→18.00 Opcional. Visitarem Agres.  
7. Tornada 18.00–18.30 Tornarem els conductors als cotxes. 

ORGANITZACIÓ   
Coordinador del Camí  Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    
Guia Coneix la ruta i condueix el grup Lluís                              619556427 
Transport  Reparteix els cotxes Lluís  
Dinar  Tria el bar o lloc de pícnic Lluís  
Visites Gestiona les visites i entrades Lluís  
US CAL SABER   
Dificultat Fàcil-mitjà. 15 km i 357 m desnivell.  

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 excursions del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 
Data Comarca Ruta Km Dificultat Notes 
15 oct Alt Maestrat Benafigos- Culla 12 Mitjana  
22oct Baix Ebre Deltebre- Riumar 15 Fàcil  

  

https://www.elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCX4M9BIIVVaWZCHezdl77gxvTe0heR7pMcG0voRsffOk_fA/viewform
https://www.google.es/maps/place/Muro+de+Alcoy,+Provinsi+Alicante/@38.7804799,-0.4427424,1674m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!1m2!2m1!1smuro!3m4!1s0xd618f9daaca4f91:0x43ff296278275fd6!8m2!3d38.7805406!4d-0.4372114?hl=id
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+el+Pla,+03820+Cocentaina,+Alicante/@38.7431487,-0.4411829,209m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd618f4e28314d19:0x8197c28ccf04e0f7!8m2!3d38.7431487!4d-0.4406357?hl=id
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+el+Pla,+03820+Cocentaina,+Alicante/@38.7431487,-0.4411829,209m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd618f4e28314d19:0x8197c28ccf04e0f7!8m2!3d38.7431487!4d-0.4406357?hl=id
https://www.google.es/maps/place/Muro+d'Alcoi,+Alacant/@38.7804797,-0.4471198,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd618f9daaca4f91:0x43ff296278275fd6!8m2!3d38.7805406!4d-0.4372114
https://www.google.es/maps/place/Font+del+Baladre-Fontanar-Riu+d%60Agres/@38.7833692,-0.4559003,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFont+del+Baladre!3m4!1s0xd61856db1d14e35:0xc09147b924d6c32f!8m2!3d38.7861661!4d-0.4515635
https://www.google.es/maps/place/03837+Agres,+Provinsi+Alicante/@38.7782171,-0.5161033,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd61848640e61b75:0xe5d3f0e51621975f!8m2!3d38.7808327!4d-0.5157406?hl=id
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
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


MAPA DE LA FITXA 

 

   

El Cam
í de la M

ariola 
Cocentaina – Agres 

 P 



GUIÓ D’INSTRUCCIONS D’EXCURSIÓ 
A llegir en la trobada, abans de començar a caminar o repartir cotxes. 

Recompte 

Estan tots? Repasseu la llista d’inscrits.  
Als 10 minuts: el coordinador del Camí trucarà qui no s’ha presentat. 
Als 15 minuts: comenceu l’excursió; qui falta ha d’incorporar-s’hi sobre la marxa. 

Presentació dels organitzadors 

Qui som “Bon dia. Sóc Lluís i faré de guia de l’excursió. Aquest és Ramon, el 
coordinador del Camí. Ara us explicarem com serà el dia.” 

Detalls de l’excursió 

1. Característiques tècniques “La ruta és de 15 km, i és fàcil-mitjana” 

2. Programa general “Esmorzarem a la font del Baladre vora les 11.00. 
Arribarem entre les 14 i les 15 hores.  
La tornada serà en acabar la visita d’Agres, vora les 18.00.” 

3. Possibles perills “passos d’aigua, creuar carreteres.” 

4. Equipament a portar “Cap.” 

Transport de grup (si no ho explica el guia, ho ha d’explicar el coordinador del Camí) 

1. Mètode de tornada “Açò és una ruta lineal. Els organitzadors ja hem deixat un cotxe al final de la 
ruta per fer la tornada.” 

2. Compromisos adquirits si 
participen en el transport 

“Portarem els conductors i aquests tornaran per a la resta. Per participar en 
el transport del grup, cal acudir al punt de trobada i quedar fins a l’hora de 
tornada indicades en la fitxa.” 

3. Si no hi participen “Si no, heu d’acudir al punt d’eixida i tornar pel vostre compte.”  

4. Confirmem qui hi participa “Si teniu cap problema per fer això, per favor, digueu-ho ara per evitar 
malentesos.” 

Dinar 

1. Bar o pícnic? “Dinarem de bar (però és opcional).”  

2. On i quan? “Dinarem entre 14 i 15 hores, segons la marxa, a Agres.” 

3. Confirmem qui hi participa “Ara farem un recompte per confirmar el nombre de dinadors al bar.” 

Qüestions generals d’El Camí (ho explica el coordinador del Camí) 

1. Assegurança  “Cal tenir una assegurança de senderisme. Si sou socis d’El Camí o sou 
federats, ja en teniu. Si no, em podeu comprar-ne per 2 euros.” 

2. Què és el Camí “El Camí 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 ruta o bé guiar o participar en una excursió. 
La ruta és formada per etapes que es poden caminar en un dia, i aquestes 
s’ajunten en trams d’unes 12 etapes.” 

3. Carnets “Cada tram o brancal té el seu carnet, que ara repartiré a qui no en té.” 
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