
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 30 de desembre de 2017 

 VISITA NADALENCA D’ALCOI I TEATRE DE TIRISITI  Alcoià 

 

 
Pàgina elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   

1. Trobada i 
eixida 

9.30 Estació de tren d’ALCOI. Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 
Esmorzarem al bar Bahía davant l’estació.  

2. Visites 10.3014.30 Pont St Jordi, zona de les muralles, palau Albors i modernisme del c/ St Llorenç, 
refugi antiaeri, modernisme c/ Joan Cantó, parc de la Glorieta, barri obrer, Cercle 
Industrial, Ajuntament, parc de bombers, passeig Ovidi Montllor, carrer Major. 

3. Dinar 14.30 Porteu menjar per compartir. A les 9.30, en trobar-nos a l’estació, Paco durà 
el menjar i les motxilles de tots en cotxe al Centre Excursionista, c/Diego Fern. 
Montañés 3, on arribarem a migdia en acabar la visita.  

4. Teatret 16.3018.00 Espectacle nadalenc Tirisiti al Teatre Principal (965 541 449) Cost 3€. Opcional. 
Acabades les entrades en Ticketalcoi, les comprarem en taquilla per al passi de 17.30.  

5. Comiat 18.0018.30 Ja de nit, farem un volt dels carrers engalanats per Nadal (l’Enramà). 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí  Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    

Guia Coneix la ruta i condueix el grup Paco                                 600485177 

Dinar  Tria el bar o lloc de pícnic Paco                                                            

Visites Gestiona les visites i entrades Alfredo i Paco  

US CAL SABER   

Dificultat Recorregut urbà que podeu fer amb sabatilla d’esport. Indicada per a tota la família! 

Cal portar... Calçat còmode, roba d’abric, mòbil i esmorzar. 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. 

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 caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 

Data Comarca Ruta Km Dificultat Transport Guia 

13 GEN Safor L’Orxa – Vilallonga 16  baixa privat Xavi 647473459 

21 GEN Plana Baixa Fondeguilla – Eslida  11  mitjana privat Ramon 647870222 
  

http://www.elcami.cat/tram/alcoia-comtat-vall-dalbaida
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2uwqu9pvUx6BXSwmv0g8XZgURiijJPivYw5SGrf8yE2AcNA/viewform
https://www.google.es/maps/place/Alcoy%2FAlcoi/@38.7034695,-0.4769701,1880m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6186474a0cc725:0x6eca2fd5dd89a384!8m2!3d38.7093489!4d-0.4702469
https://www.google.es/maps/place/Bar+Bahia+2/@38.7086028,-0.4735423,432m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6186469941b73d:0x97774dbacf72e6af!8m2!3d38.7081811!4d-0.4728625
http://www.centrexcursionistalcoi.org/
https://www.google.es/maps/place/Carrer+Diego+Fernando+Monta%C3%B1%C3%A9s,+3,+03801+Alcoi,+Alacant/@38.6960236,-0.4774191,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd61864cf214b137:0x1b60735f95905169!8m2!3d38.6960194!4d-0.4752304
https://www.google.es/maps/place/Carrer+Diego+Fernando+Monta%C3%B1%C3%A9s,+3,+03801+Alcoi,+Alacant/@38.6960236,-0.4774191,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd61864cf214b137:0x1b60735f95905169!8m2!3d38.6960194!4d-0.4752304
https://www.alcoi.org/ca/areas/cultura/betlemdetirisiti/noticias/noticia_0008.html
http://home.ticketalcoi.com/ca/campana-escolar-y-general-del-belen-de-tirisiti-2017-2018/
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/tram/safor-vall-dalbaida-comtat-marina-alta
http://www.elcami.cat/tram/camp-de-morvedre-plana-baixa-plana-alta
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