
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Diumenge 3 de març de 2019

Agres - Alfafara → Bocairent   Comtat / Vall d’Albaida

Pàgina del tram Mariola

Inscripció Ompliu el formulari en aquest    enllaç d’inscripció  
PROGRAMA 

1. Trobada i 
eixida

8.30 Agres. Aparcament carrer Sant Antoni.     Farem recompte d’inscrits. Arribeu 
amb puntualitat! / El s organitzadors deixarem cotxes al final de la ruta per 
poder tornar .Agraïm la vostra col·laboració. 

2. Esmorzar 10.00 –10.30    Alfafara.   Porteu menjar de pa-i-porta. Visitarem Alfafara
3. Arribada 13.00-13.30 Bocairent
4. Tornada 13.30-14.00 Tornada a Agres per recuperar els cotxes
5. Dinar 14.00 –16.00 Bocairent. Restaurant Reserveu-hi lloc a la inscripció. Cost: 15€. 

6 Visites
16.00 –
18.00

 Visita de  les Covetes dels Moros   (   Cost:1,5€) i Bocairent. Opcional.  

ORGANITZACIÓ

Coordinador del Camí Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org

Guia Coneix la ruta i condueix el 
grup   Lluís   Sallent                601211538

Transport Reparteix els cotxes                      Lluís                        
Dinar Tria el bar o lloc de pícnic Robert                                           

Visites Gestiona les visites i 
entrades

Lluís / Robert /Paco Sotorres   

US CAL SABER

Dificultat
 Moderada Indicat per a qui té  preparació física.12,56km/ 368 m desnivell + ( Saber-ne 
més)

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 
(Llei valenciana 2/2011 de l’Esport). Podeu comprar-ne pel vostre compte o del coordinador del
Camí.

Fem bondat Quan anem junts seguim els compromisos solidaris: responsabilitat, col·laboració, solidaritat i 
respecte.

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

http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
https://www.google.es/maps/place/Covetes+dels+Moros/@38.7674307,-0.6069777,1659m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd61789050bc9d63:0xd07558b1ed0b5f29!2s46880+Bocairent,+Provinsi+Valencia!3b1!8m2!3d38.765324!4d-0.612127!3m4!1s0xd61788fa133415b:0x18365a0f43e76bb2!8m2!3d38.7702628!4d-0.606882?hl=id&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/46880+Bocairent,+Provinsi+Valencia/@38.7686092,-0.6074206,182a,35y,228.32h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd61789050bc9d63:0xd07558b1ed0b5f29!8m2!3d38.765324!4d-0.612127?hl=id&authuser=0
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.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/search/Agres,+pla%C3%A7a+de+l'esgl%C3%A9sia/@38.7807865,-0.5162865,112m/data=!3m1!1e3?hl=id&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS8G9rucHwH7hvOgTIvV6QcAX9CnrLGmhv5VABCAOLgbO-Xw/viewform
https://www.elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida
https://www.google.es/maps/place/03838+Alfafara,+Provinsi+Alicante/@38.7737015,-0.553977,220a,35y,256.74h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6183a8ad9190ed:0xd5c3b0aebeeaf613!8m2!3d38.7741137!4d-0.5547402?hl=id&authuser=0


7 març Marina Alta Dénia Xàbia 17 modera Reportatge per a Terra Viva, À Punt

10 març Plana Baixa Les Alqueries- Borriana -Vila-real  10 Fàcil
MAPA DE LA FITXA

El Camí a Mariola
 Etapa Agres- Bocairent 
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