
COS DE LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. C102/C103

Dissabte 1 i diumenge  2 d’octubre de 2022

1/10 Castell de Cabres→Vallibona
2/10 Vallibona → Peiró trencat→Vallibona Els Ports

El Camí   brancal de la Tinença de Benifassa i  
El Camí al Sénia i l’Ebre

�
�

Inscripció
Per poder participar-hi  ompliu   el full d’inscripció  

Programa dissabte 1 d’octubre


Trobada
i eixida

9.00
Plaça de l’església de Castell de Cabres. Farem recompte d’inscrits. Arribeu 
amb puntualitat! Ruta lineal(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la 
ruta per fer la tornada. Agraïm la vostra col·laboració.

🍎 Esmorzar 11.00  Esmorzar pel camí de pa-iporta

🍎  Dinar 14:00 Dinar de pa-i porta pel camí

Visita 19:00 Vallibona

🍎 Sopar 22:00 Vallibona pa i porta. Opció restaurant menú 20 euros

Allotjame
nt

Alberg de Vallibona
Si voleu reservar l’alberg contacteu amb nosaltres . Ramon Martí 647870222
Hostal la Carbonera. 964172000
Hi ha opció de zona d’acampada; per caravana, furgoneta o tenda de campanya.

Programa diumenge 2 d’octubre


Trobada
i eixida

9.00 Plaça Sant Antoni de Vallibona (ajuntament). Farem recompte d’inscrits. Ruta
circular. Arribeu amb puntualitat!

Esmorzar 11:00 Peiró trencat
Dinar 14:30 Vallibona de pa-i porta

ORGANITZACIÓ

Organització

Ramon Martí/ 
Nel·lo

📣 Guia Nel·lo/ Ramon 605736723/647870222

https://www.google.es/maps/place/Vallibona,+12315,+Castell%C3%B3/@40.603405,0.0464407,110m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a07dbf3240f2e3:0x402af6ed7224460!8m2!3d40.6143368!4d0.0933686?hl=ca&authuser=1
https://www.google.es/maps/place/Vallibona,+12315,+Castell%C3%B3/@40.603405,0.0464407,110m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a07dbf3240f2e3:0x402af6ed7224460!8m2!3d40.6143368!4d0.0933686?hl=ca&authuser=1
https://www.google.es/maps/place/12319+Castell+de+Cabres,+Castell%C3%B3/@40.6607695,0.0428149,110m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a080f14f535ebb:0xac02c790a70ebec3!8m2!3d40.6608486!4d0.0427171?hl=ca&authuser=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKoFC3kMuEoKG3ZFLcQ176yA9zAwdqks3Il3e0qsu8OOmtJA/viewform
https://www.elcami.cat/baix-ebre-matarranya-terra-alta-ribera-debre-priorat


 Transport Ramon Martí
US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+

1/10 Exigent Indicat per a qui s’acostuma a 
la muntanya
2/10 Exigent  Indicat per qui s’acostuma a 
la muntanya

1/10→14,53 km ↑292m ↓760 m
2/10→15,39 km  ↑546m ↓546 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 totes, 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.

El Camí brancal de la Tinença de Benifassà
1/10 Castell de Cabres→ Vallibona

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


El Camí del Sénia i l’Ebre( Morella- Tortosa)

2/10 Vallibona→Peiró trencat →Vallibona
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