
COS DE  LA FITXA

Nova caminada de l’AC el Camí al País 
Valencià

Diumenge 6 d’octubre de 2019

Cinctorres→ Forcall  Els Ports

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

Cinctorres, escultura el Faixero, carrer Sant Lluís 30  .   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 10.00 Ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 13.00 F  orcall. Plaça Major   

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

 Dinar 14.00 Hotel Aguilar     Opcional. Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 15€. 

📷 Visita 16.00 Visitarem Forcall . Museu de l’espardenya i museu de Sant Antoni. Opcional. Cost: 
2€.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org   

📣 Guia Ramon Martí         647870222           Dinar Ramon Martí         647870222

 Transport Ramon Martí    647870222 📷 Visita Ramon Martí         647870222

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Moderat Per a qui té preparació física 

 
→10,41km ↑252 m ↓450 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

🏥 Seguretat L’organització no es fa responsable de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar-hi, cal 
tenir una assegurança de senderisme i muntanyisme (Llei GV 2/2011) pròpia o pagar la d’El Camí.

 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 excursions a elcami.cat/grup-de-caminants

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
https://elcamialpv.blogspot.com/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Z7jEUJ8OJHVXzFsnuvisFGCJKeEYlFIcfVptgVbtciCvxw/viewform
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.google.com/maps
https://www.google.es/maps/place/12318+Cinctorres,+Castell%C3%B3/@40.5838009,-0.217315,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd5f9c3001b1813f:0xb92cd8599d62a64c!8m2!3d40.5837464!4d-0.2168597?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFtLPEY31XQi0gzRVjpkdhHpoZ9nPPHPZDvCw2fKz7Mez2mg/viewform
https://www.elcami.cat/tram/alt-maestrat-els-ports
https://www.google.es/maps/place/Hostal+Aguilar+Restaurante/@40.6455838,-0.1996645,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd5f763ac0b385c7:0xa7a12413f00dd1f6!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.6455838!4d-0.1974758?hl=ca&authuser=0


MAPA DE  LA FITXA

El Camí a l’Alt Maestrat i els Ports
Cinctores → Forcall
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