
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià

Diumenge 1 de desembre de 2019

Les Cases → Alcanar  Montsià
Elcami al tram Sénia Ebre

📋 Inscripció
Per poder participar-hi  heu de ser socis / sòcies     de l’Associació Cívica El Camí al País
Valencià, i després cal que ompliu el full d’inscripció de la Caminada

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.30

Plaça Sant Pere. Les Cases d’Alcanar Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb 
puntualitat! 
(A) La tornada serà amb transport públic. Agraïm la vostra col·laboració.

Preu de   
l’ activitat

Persones sòcies: activitat gratuïta(no incloses les despeses del transport, i el dinar)
Socis/sòcies col·laboradores i socis/sòcies provisionals: 5 €( no incloses les despeses 
del dinar i del transport)

🍎 Esmorzar 10.00 Pel camí. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 11.30 Alcanar

📷 Visita 12.00 Plaça Major. Visitarem Alcanar. Opcional. Cost: 00€. Duració fins  a les 13:30.  Ens la 
regalen l’ajuntament

 Dinar 14.00 Restaurant l’Estona. Alcanar. Ronda del Remei 52.Opcional. Reserveu-hi lloc a la 
inscripció. Cost: 15€. 

 Tornada 16.30 (A) En transport públic. Recuperarem els cotxes de les Cases

📷 Visita 17.30 Opcional. Visitarem el pont romà sobre el Sénia(2,3 km anada i tornada), ací teniu la 
ruta fins al pont

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí       647870222 ensumantlaterra@gmail.com 

📣 Guia Ramon Martí         647870222          Dinar Aurora                    601211538

 Transport Autobús 📷 Visita Aurora                    601211538

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  Fàcil Per a qui té una mínima preparació física  →7,5 km ↑116 m ↓46 m

🎒 Porteu Aigua, botes o calçat d’esport, barret, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres i crema de sol, 
bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts.

⚖ Bondat Pel bé de tots, seguim els compromisos solidaris: responsabilitat · col·laboració · solidaritat · respecte

 Qui som L’Associació Cívica el Camí al País Valencià som una associació que té com a objectiu la 
consolidació, promoció i dinamització de la ruta cultural el Camí, especialment en l’àmbit  valencià.

📅 Calendari Consulteu les properes excursions a elcami.cat/grup-de-caminants

https://elcamialpv.blogspot.com/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.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/place/Alcanar,+Tarragona/@40.5530026,0.5304084,216m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a050d0494e43cb:0x8ac995ce41ee2200!8m2!3d40.5430417!4d0.4767391?hl=ca&authuser=0
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/alcanar-pont-roma-40799448
https://www.google.es/maps/place/Ronda+del+Remei,+52,+43530+Alcanar,+Tarragona/@40.5438263,0.4766399,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a050cfa4d061ef:0x43f0db5873ae9a74!2sRonda+del+Remei,+52,+43530+Alcanar,+Tarragona!3b1!8m2!3d40.5438048!4d0.4767513!3m4!1s0x12a050cfa4d061ef:0x43f0db5873ae9a74!8m2!3d40.5438048!4d0.4767513?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Major,+43530+Alcanar,+Tarragona/@40.5432702,0.4786228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a050d06197ee1f:0x7bde2eb12a4d3faa!8m2!3d40.5432702!4d0.4808115?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Alcanar,+Tarragona/@40.5429857,0.484156,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12a050d0494e43cb:0x8ac995ce41ee2200!8m2!3d40.5430417!4d0.4767391?hl=ca&authuser=0
https://www.elcami.cat/tram/senia-ebre-ports-baix-maestrat-montsia-baix-ebre
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Z7jEUJ8OJHVXzFsnuvisFGCJKeEYlFIcfVptgVbtciCvxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiXQA5-zb3oU-9Q46FjTvXpXWwDqoKcivb1XZhl4bg4Dd5NA/viewform
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