
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Dissabte 22 de setembre de 2018
Deltebre → Riumar  Baix Ebre

Pàgina del tram El Camí brancal al Delta de l’Ebre

Inscripció Ompliu el formulari en aquest   enllaç d’inscripció  

PROGRAMA
1. Trobada i

eixida
8.30 Plaça 20 de Maig de Deltebre. Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb 

puntualitat!  Agraïm la vostra col·laboració. En eixir farem una petita visita per 
Deltebre. Pel camí visitem: Plaça de l’ ajuntament  de Deltebre,pont lo Passador, passeig 
fluvial, restes del Front de l’Ebre de la Guerra Civil, els ponts dels Moros. Ens faran una 
breu història de Deltebre.

2. Esmorzar 10:30–11.00 Ponts dels Moros. Porteu menjar de pa-i-porta.
3. Arribada 13.30–14.00 Riumar  
4. Dinar 14:00→16.00 Riuma  r   Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 12€. Restaurant Tramuntado

5. Tornada 16.30→17.45 Tornarem  després de dinar amb el vaixell des de Riumar (la desembocadura) fins a 
Deltebre(preu del vaixell 11€)

ORGANITZACIÓ
Coordinador del Camí Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org 
Organitza
la 
caminada

Ha impulsat la caminada i 
coneix el full de ruta Aurora 601211538

Guia Coneix la ruta i condueix el grup Francesc-                         601211538
Transport Tornem amb el vaixell     Francesc                                     
Dinar Tria el bar o lloc de pícnic  Francesc                                        
US CAL SABER
Dificultat Moderada. 15,55 km i 1 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 . 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

6.oct Conca de Barberà Montblanc- l’Espluga de Francolí- Poblet 8 Fàcil

13  oct l’Alt Penedès Sant Sadurní d’Anoia- Vilafranca 18 Moderat
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El Camí brancal del Delta de l’Ebre
Deltebre → Riumar
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