COS DE LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants

Dissabte 18 de maig de 2019

IBI → LA FONT ROJA → ALCOI

ALCOIÀ

Pàgina del tram elcami.cat/tram/lalcoia
Inscripció

Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA
1. Trobada i
eixida

08.30

IBI, parc de les Hortes Recompte d’inscrits. Sigueu puntuals! Prèviament, els
organitzadors haurem deixat un cotxe a ALCOI, pl. Gonçal Cantó (Hospital) per
poder tornar als cotxes deixats a Ibi en acabar la ruta.

2. Esmorzar 10.45→11.15 Cava de Sta Maria o pou del Barber (1.109 msnm). Porteu menjar de pa-i-porta.
3. Visita

12.50→13.10 Aula de natura de la Font Roja (1.077 msnm).

4. Dinar

15.10→16.00 Berenador Racó Sant Bonaventura (637 msnm). Porteu menjar de pa-i-porta.
(Passarem el mas del Gelat, on es pot aparcar just abans: 14.40)

5. Arribada
6. Tornada

18.30

ALCOI, parc de Cervantes (525 msnm).

18.45→19.30 Tornarem els conductors (viatge 20 min) als cotxes deixats a Ibi.

ORGANITZACIÓ
Coordinador del Camí
Ramon Martí
647870222 rmarti@elcami.org
637226864
Guia, transport Condueix grup, reparteix Graeme
cotxes
i
gestiona
visites
i visites
Porteu esmorzar i dinar de pa-i-porta.
Dinar
US CAL SABER
Molt exigent Per a qui té molt costum de muntanya (saber+) →20,7 km ↑480 m ↓690 m
ATENCIÓ: RUTA LLARGA I DE MUNTANYA!  Si penseu que tindreu cap problema per fer
Dificultat
la ruta a un ritme moderat i sense prendre mal, adapteu-la: Opció A. 12.50 Font Roja (P) –
Alcoi Moderat →13 km ↓550 m · Opció B. 14.40 Mas del Gelat (P) – Alcoi Fàcil →7 km ↓210 m
En aquest cas, organitzeu-vos per deixar un cotxe a Alcoi per poder tornar-vos després.
Cal portar...

Aigua, botes de muntanya, roba d’abric en cas de mal oratge, barret, mòbil. Opcionalment,
ulleres i crema de sol, bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu la fitxa per evitar ensurts.

Fem bondat

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

Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar
Per la vostra
en l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el muntanyisme (Llei
seguretat
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 que visita tots els pobles i llocs bonics del nostre país.
Tothom pot crear, guiar o seguir una ruta amb el grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants).

Calendari de properes excursions del Grup
Data

25 MAIG

Comarca

Horta

versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants

Ruta

Km

Dificultat

Notes

El Palmar – Catarroja

3

Fàcil

La majoria de la ruta és en barca

El Camí brancal de l’Alcoià
Ibi → Alcoi

MAPA DE LA FI TXA

P

P

Mapes detallats

PROGRAMA

Pla d’excursió Ibi → Font Roja → riu Polop → Alcoi 18 maig. Temp. habitual 10-24 graus
20,7 km desnivell: 480 m+ 690– Molt exigent: Indicat per a qui té molt costum de muntanya
9h30 excursió: 7h50 en marxa
06.30 Eixida València
06.50 Albada
08.00 TROBADA d’organitzadors a ALCOI, barri de Santa Rosa, plaça Gonçal Cantó (Hospital).
S’hauria de deixar un segon cotxe per a qui començarà des de la font Roja o mas Gelat. Aquest cotxe serà
d’algú dels que fan aquesta ruta curta, i pot deixar-se més tard, ja que començaran a les 12.50 o 14.40.
08.10 Deixem 1 cotxe (=5 conductors). Continuació dels organitzadors en 1 cotxe a Ibi per A-7 (viatge 20
min). Per evitar la travessa del centre històric d’Ibi, cal seguir senyal de Banyeres fins a post indicador
d’eixida d’Ibi, i girar a l’esquerra, baixant fins al parc.
08.30 ARRIBADA al parc de les Hortes, Ibi. TROBADA amb resta de caminants.
09.00 EIXIDA: llavador, barranc Molins GR-7 km 0

750 msnm

Si sobren 5-10 minuts, podem fer una volt aper la petita vila vella d’Ibi
10.45 Cava Sta Maria o pou del Barber s XIX km 3,5 1.019 msnm

+3,5 km +270 m 1h45

ESMORZAR
11.15 Continuació
12.00 Coll 1 (mas de Tetuan)

km 5,5 1.229 msnm

+1,5 km +210 m 45 min

12.20 Coll 2 (Pla de Galers)

km 7

1.189 msnm

+1 km -40 m 20 min

12.50 Font Roja. Aula de natura (9.30-14).

km 8

1.077 msnm

+1,1 km -110 m 30 min

13.10 Continuació
14.40 Mas del Gelat SL 25.7

km 13,5 747 msnm

+5,3 km -330 m 1h30

15.10 Molins del Racó de St Bonaventura
salt dels Canalons. berenador

km 14,5 637 msnm

+1,2 km -110 m 30 min

DINAR
16.00 Continuació
18.30 ARRIBADA parc Cervantes, Alcoi

km 20,5 525 msnm

18.45 EIXIDA de cotxe d’Alcoi a Ibi
19.05 ARRIBADA a Ibi en cotxe
19.30 ARRIBADA a Alcoi en cotxes per arreplegar els passatgers.
21.10 Solpost

+5,9 km -100 m 2h30

GUIÓ D’INSTRUCCIONS D’EXCURSIÓ

A llegir en la trobada, abans de començar a caminar o repartir cotxes.
RECOMPTE
Estan tots?

Repasseu la llista d’inscrits.
Als 10 minuts: el coordinador del Camí trucarà qui no s’ha presentat.
Als 15 minuts: comenceu l’excursió; qui falta ha d’incorporar-s’hi sobre la marxa.

PRESENTACIÓ DELS ORGANITZADORS
Qui som

“Bon dia. Sóc G i faré de guia de l’excursió. Aquest és Ramon, el coordinador del
Camí. Ara us explicarem com serà el dia.”

DETALLS DE L’EXCURSIÓ
Característiques

“La ruta és de 21 km, dificultat molt exigent: per a qui té molt costum de muntanya”
“Si penseu que tindreu cap problema per fer la ruta al ritme habitual i sense prendre
mal, feu la ruta més curta, començant a la Font Roja, que passarem a la 13 hores.”

Programa general

“Tot seguit iniciem la ruta.
“Esmorzarem a la cava de Santa Maria sobre les 11 hores.
“Dinarem de pa-i-porta a 15 hores, segons la marxa, en un berenador prop d’Alcoi.
“Arribarem a Alcoi sobre les 18.30.”

Possibles perills

“pujades fortes i possibilitat de molta calor o fred.”

Cal portar...

“barret, bon calçat de muntanya, aigua i menjar per a tot el dia.”

TRANSPORT DE GRUP

si no ho explica el guia, ho ha d’explicar el coordinador del Camí

Mètode de tornar

“Açò és una ruta lineal. La tornada dels conductors serà en un cotxe d’organitzador
ja deixat a Alcoi. Els passatgers hauran d’esperar en un cafè per als conductors.”

Compromisos

“1. Portarem els conductors i aquests tornaran per a la resta.
“2. Per participar en el transport del grup, cal acudir al punt de trobada i quedar fins a
l’hora de tornada indicades en la fitxa.”
“3. Si no, heu d’acudir al punt d’eixida i tornar pel vostre compte.”

QÜESTIONS GENERALS D’EL CAMÍ
Assegurança

ho explica el coordinador del Camí

“Cal tenir una assegurança de senderisme:
a) Si sou socis d’El Camí o sou federats, ja en teniu.
b) Si no, em podeu comprar-ne per 2 euros.”

Què és el Camí

“El Camí és una ruta senderista que uneix tots els pobles i llocs bonics d’aquest país.
Tothom pot crear una ruta o bé guiar o participar en una excursió.
La ruta és dividida en etapes que es pot caminar en un dia com la que farem avui.”

Carnets

“Cada tram o brancal té el seu carnet, que ara repartiré a qui no en té.”

