
COS DE  LA FITXA

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

Dissabte 19 de setembre de 2020

Castell de Cabres → El Boixar  Tinença de Benifassà (Baix
Maestrat)

 E  l camí brancal a la  Tinença de Benifassà  

📋 Inscripció

Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció
*A causa de la situació d'incertesa pel covid 19 la previsió del full de ruta de la 
caminada podria variar.
A totes les persones inscrites us informarem de qualsevol canvi.

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 9.00

Castell de Cabres. Plaça de l’església. 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.

🍎 Esmorzar 11.00 Coratxà. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 13.30 El Boixar 

 Tornada 13.30 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

 Dinar 14.00 Castell de Cabres .   La Espiga   Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 15€. 

📷 Visita 16.00 Visitarem Castell de Cabres. Opcional. Cost: 00€.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Ramon Martí         Telèfon                 Dinar Ramon Martí         Telèfon

 Transport Ramon Martí Telèfon 📷 Visita Ramon Martí         Telèfon

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Exigent Per a qui s’acostuma a la muntanya  →13,12 km ↑545m ↓606 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 Propera caminada 26/9/2020 Llutxent Ròtova (Vall d’Albaida/ Safor)

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.google.es/maps/place/Bar+Restaurant+La+Espiga/@40.6604168,0.0411954,843m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a080f166b81a83:0xa58b09907f2a73df!8m2!3d40.6604168!4d0.0433841
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbN1J7hsPLVqsQ97rEcHUqYlqhORph8MRaIeDtRn1kIF-yw/viewform
https://www.google.es/maps/place/12599+Coratx%C3%A0,+Castell%C3%B3/@40.6900164,0.083867,211m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a086c5fbb22abb:0x9d4d81ecb54dbf1!8m2!3d40.6901554!4d0.0843136
https://www.google.es/maps/place/Castell+de+Cabres,+12319,+Castell%C3%B3/@40.6602462,0.043202,105m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a080f71b8b5e51:0xa3d4fe294ff44a3e!8m2!3d40.6651285!4d0.0466559
https://www.elcami.cat/tram/els-ports-baix-maestrat


MAPA DE  LA FITXA

El Camí Brancal a la Tinença de Benifassà
Castell de Cabres→ El Boixar
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