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Activitats
2020
Durant  l’any 2020 es van dur  a terme 19 activitats en diferents comarques, i majoritàriament pel 
que respecta al País Valencià. S’han obtingut 276 participacions amb una mitjana de 14,5 caminants
per caminada.

S’han descobert pobles i paisatges i s’han  visitat alguns dels elements patrimonials de la nostra 
terra. Les comarques en les quals s’han fet activitat són les següents: el Baix Camp(1), el Baix 
Maestrat(3), la Costera(1), la Plana Alta(2), l’Alt Maestrat (1), l’Horta Nord (1), la Ribera Alta(1), 
la Ribera Baixa(1), la Safor(1), la Vall d’Albaida(3), la Marina Baixa(1), la  Marina Alta(1)i el 
Comtat(2).

2021
Durant  l’any 2021 es va seguir amb algunes restriccions i es va aturar alguns mesos l’activitat, es 
van dur a terme 25 activitats amb un total de 36 jornades en diferents comarques i majoritàriament a
nivell de País Valencià. S’han obtingut 388 participacions amb una mitjana de 15,52 caminants per 
caminada.
Les comarques en les quals s’han dut a terme activitat són les següents, entre parèntesis teniu els 
dies per cada comarca: el Baix Maestrat (3), els Ports(2), l’Alt Maestrat(1). En dos dies  es van 
recórrer tres comarques; l’Alcalatén, la Pana Baixa i l’Alt Millars.   També es van caminar el Camp 
de Túria(1), l’Horta Nord(1), la Plana Alta(2), l’Horta Nord(1), la Ribera Alta(1), la Ribera 
Baixa(2), la Safor(1), la Vall d’Albaida(2), la Costera(2), la Marina Baixa(1), la  Marina Alta(5), el 
Comtat(4), l’Alcoià(2), el Baix Vinalopó(2) i el Baix Segura(1).
Durant l’estiu s’ha iniciat el format de cap de setmana; fent la caminada o la visita per la vesprada, 
allotjant-se en un poble proper  i per acabar fent una  caminada matinal, per evitar les hores més 
caloroses i aprofitar els mesos d’estiu per poder fer activitats. El passat estiu vam arribar al poble de
Guardamar, una fita en el sud del nostre país.

Persones sòcies i persones col·laboradores
S’acabava l’any 2019 amb 121 socis i socis col·laboradors, l’any 2020 es van fer 22 persones a 
l’associació i l’any 21 es van sumar 31 persones. 
Les entitats sòcies son l’associació el Barranc de Paiporta i s’està en negociacions amb Maestrat 
Viu.

Patrocinadors
Ajuntaments
S’ha fet el seguiment amb els cinc ajuntaments que van agafar un compromís pel 2020,  Forcall 
(200€), Ares del Maestrat(100€), Albocàsser(150€), Gata de Gorgos(250 €) i Eslida(100€).  
Malauradament pel 2021 Gata i Ares no segueixen amb la col·laboració. 

Empreses
El 2020 es segueix amb les empreses   Pollos Planes (100 €), Metrònom(150€) i Immobiliària Pau 
(100€), el 2021 es van mantindre  Pollos Planes (100 €) i Metrònom(150€).



Entitats
La principal entitat patrocinadora ha estat el PAS tant pel 2020 (2000€) com pel 2021 (3000€).

Estructures
Bloc
És segueix utilitzant el bloc elcamialpv.blogspot.com com a punt d’informació  de les activitats, 
s’han  renovat alguns documents com l’estat del Camí al País Valencià, també es poden trobar les 
properes caminades, les cròniques, fotos, reportatges i el formulari per fer-se soci/sòcia.

Usuari wikiloc
S’ha obert  el  propi usuari on  podreu trobar  les caminades fetes.

Grups de treball
Actualment hi ha tres grups de treball, promoció i imatge, calendari i gastronomia.
Des  del grup de promoció i imatge s’ha  fet la samarreta de l’associació, així com bosses i el segell 
de l’associació.
Pel que fa al grup calendari està format per les persones que organitzen caminades, o volen fer 
suggeriments, es van coordinant les activitats que van farcint el calendari de cada mes.
 
Materials
L’estiu passat es van fer samarretes i bosses amb la idea  de promocionar l’entitat.
Els vídeos.
Amb la idea de promocionar el Camí i cada comarca s’estan fent vídeos detallats, de moment hi ha 
les següents comarques: la Plana Alta, els Ports, l’Alacantí, la Marina Alta i el Camp de Túria.
També s’han fet quatre reportatges al programa de Terra Viva a À Punt.


