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FEM CAMÍ és una experiència de senderisme
cultural que cada any ens porta a conèixer una
comarca o illa dels Països Catalans, acompanyats de
gent i entitats de cada lloc, seguint la ruta de
senderisme cultural EL CAMÍ dels Països Catalans.

Una experiència, 4 pilars:
el PAISATGE, amb la
caminada,
la GASTRONOMIA, amb el
tast de productes del Penedès,
la CULTURA, amb la
visita cultural i taller de
castells
i la MÚSICA, amb
concert solidari
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Programa
Divendres 12 d’octubre
Dia opcional. Visita cultural de Sant Sadurní d’Anoia i
passejada per l’entorn: roure monumental, visita a cava,..

Dissabte 13 d’octubre:
- CAMINADA pel paisatge de vinyes del Penedès:
Sant Sadurní d’Anoia –
Vilafranca del Penedès.
18 km.
Visites culturals a Sant Pau
d’Ordal, a Can Mallofré
(producció de mel artesana),
Monestir Romànic de Sant
Sebastià dels Gorgs i al poble de la Granada del Penedès.
Amb el guiatge de centres excursionistes de la zona.
- TARDA: Arribada a Vilafranca i acomodació
- VESPRE: Sopar popular
- NIT:Concert Solidari (caixa de solidaritat/resistència)
a) Opció nit gratuïta (pavelló municipal, llars particulars)
b) altres allotjaments (a càrrec del participant)
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Diumenge 14 d’octubre:
MATÍ
- Esmorzar i visita cultural de Vilafranca amb
entitats locals.
- Coneguem la parla penedesenca.
- Tast Gastronòmic del Penedès ofert per
l’Associació de Productors Agroalimentaris
Artesans del Penedès, a la Rambla de Vilafranca
- Visita al Museu VINSEUM

TARDA
- Taller de castells amb la colla Castellers de

Vilafranca
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Finalitats de
l’esdeveniment
Establir i enfortir vincles entre gent i entitats dels
Països Catalans i normalitzar el nostre àmbit
cultural.

Fomentar el senderisme cultural, la integració
social i una economia sostenible, donant a conèixer
El Camí dels Països Catalans, una ruta
col·laborativa per normalitzar la coneixença i
vincles nacionals.
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l’esdeveniment serà possible
gràcies a:
Inscripcions, per cobrir les despeses de materials,
publicitat i personal organitzador (uns 45
euros/persona)
Voluntaris d’entitats i persones locals en
l’organització (caminada, acollida, visita cultural,
àpats populars, concert,...)
Ajuntaments implicats (cessió d’espais municipals,
concert, esmorzar/sopar popular,...)
Productors locals que vulguin oferir una mostra
gastronòmica
Entitats amb valors afins que aportin contingut i
difusió a l’esdeveniment, alhora que es genera
visibilitat recíproca.
Patrocinadors
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El Camí
FEM CAMÍ és una iniciativa promoguda per
l'Associació Pas: Amics d'El Camí - Serveis
de Participació i Sostenibilitat, entitat que ha
impulsat i coordina la creació d'El Camí, la ruta
de senderisme cultural que uneix els Països
Catalans i que s'ha definit col·laborativament.
El Camí es va iniciar l'any 2003 i el seu traçat ja
està completament definit i georeferenciat.
Alguns trams també estan senyalitzats. Es
complementa amb una guia web dels trams i
dels municipis membres. És present a
l'aplicació Wikiloc i disposa d'una APP
pròpia.
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El Camí el pot fer cadascú pel seu compte, i a
més, el Grup de Caminants organitza gairebé
setmanalment caminades culturals,
inicialment centrades en el País Valencià, i
estenent-se mica en mica a la resta de territoris.

Un cop consolidada aquesta infraestructura de
senderisme cultural, és un moment de
promoure'n la dinamització amb un
esdeveniment anual obert al gran públic que
li doni encara més visibilitat, facilitant conèixer
i tastar de forma organitzada la cultura, el
paisatge i la gent d'una comarca diferent cada
any.
El Camí compta amb el suport i participació de
centenars d'Ajuntaments, entitats i
voluntaris, de Diputacions, Generalitat de
Catalunya, i amb el reconeixement dels
Parlaments de Catalunya i de les Illes
Balears.
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Associació Pas
Amics d’El Camí – Serveis de Participació i Sostenibilitat
C/ Montseny 10, 2n 2a
08440 Cardedeu
938444553
Pas@elcami.corg
www.elcami.cat
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