
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 22 de octubre de 2016 

 XÀBIA-JESÚS POBRE-GATA  MARINA ALTA 

 

  

www.elcami.cat/tram/marina-alta-marina-baixa 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   

1. Trobada 8:00 Gata de Gorgos, Pàrquing de darrere del bar del Pou (entrada nord) 

Farem un recompte d’inscrits. Deixarem alguns cotxes en aquest punt i ens 
desplaçarem en altres cotxes fins al punt d’eixida. Respecteu els caminants 
que vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

2. Eixida 8:30 Xàbia, restaurant El Paso (cruïlla carretera Xàbia–Benitatxell). Esmorzarem pel 
camí, a l’olivera mil·lenària de Jesús Pobre. Visitarem el riurau de Jesús Pobre. 

3. Arribada 13:00 – 14:00 Arribarem al mateix lloc de trobada i recuperarem els cotxes. 

4. Dinar 14:30 – 15:00 Opcional. Bar del Pou (mateix lloc d’arribada). Si voleu reservar lloc per dinar, 
indiqueu-ho en el formulari d’inscripció. Preu orientatiu: 10-15€.  

5. Visita 17:00 → 18:30  Opcional. Visita del Raval i el parc del riu Gorgos a Gata. Potser algun riurau. 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí  Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    

Guia  Àlex 670736637 

Transport   Graeme                                                           637226864 

Dinar   Mayte 652864468 

Visita  Joan Giner  

US CAL SABER   

Dificultat 12,8 km. Desnivell 70 m. Dificultat baixa. 

Cal portar... 
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, 
barret, 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 2/2011 de l’Esport de la Gen. Valenciana). Qui no en té pot comprar-
ne pel seu 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 

 12-Nov La Safor Oliva – Piles- Gandia  8 Baixa  
 
 

 26-Nov 
Les Valls del 
Vinalopó 

Monòver –       

http://www.elcami.cat/tram/marina-alta-marina-baixa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Uy1Pum8A74cxvMNdSpTt1nQSIF6O3uwJyttlLsVTOSkqgQ/viewform
https://www.google.es/maps/place/38%C2%B046'44.0%22N+0%C2%B004'56.2%22E/@38.7792086,0.082006,392m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.7788889!4d0.0822778
https://www.google.es/maps/place/38%C2%B046'47.2%22N+0%C2%B009'02.9%22E/@38.779782,0.1502678,153m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.779781!4d0.150815
mailto:rmarti@elcami.org
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/vall-dalbaida-safor-costera
http://www.elcami.cat/tram/baix-vinalopo-les-valls-del-vinalopo-el-carxe
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