Durant l’any 2020 vam fer un total de 19 activitats, d’un dia cada una d’elles. Amb
una mitjana de 14 participants per caminada. A causa de les restriccions esdevingues
vam aturar la nostra activitat des de març fins a juny, també vam deixar de caminar a
l’estiu i vam tornar a l’activitat al setembre.

La Marina Alta
Brancal de la costa de la Marina
Platja de la Granadella – Moraira 1/11/20
Participants 18
Des de la platja vam pujar el castell de la Granadella i vam gaudir de la costa
retallada de la Marina i dels boscos de pins i penya-segats de vora mar, vam gaudir
del capvespre i de la volta pel casc antic de Moraira.

La Marina Baixa
Tram el Camí a la Marina
Etapa Tàrbena- Bolulla
Participants 23
Vam iniciar la nostra caminada a Tàrbena, gaudint del seu parlar salat, hereva de la
repoblació mallorquina, vam gaudir d’uns paisatges de penya-segats i orografia
feréstega. Vam dinar a Bolulla i després de dinar Ivan ens van fer la visita de Bolulla,
vam acabar visitant la Renyinyosa, un preciós salt d’aigua al barranc de Rondan.

El Comtat
Brancal del Comtat
Etapa Benilloba-Penàguila- Benasau - Gorga 17/10/2020
Participants 14
Vam eixir de Benilloba i vam seguir fins a Penàguila, on vam passar per la casa
d’Enric Valor, vam baixar als llavadors on Anna ens va contar la rondalla que va
ocórrer allà «I queixalets també», vam seguir fins el castell de Penàguila i més enllà
del poble vam visitar el jardí de Santos. Vam passar per Benasau, després vam
arribar a Gorga on vam dinar i per la vesprada vam visitar l’olivera mil·lenària de
Gorga.
Brancal del Comtat
Quatretondeta- Fageca 3/11/2020
Participants 9
En aquesta etapa vam fer el reportatge de Terra Viva d’À Punt, vam caminar per
sendes i vam veure de prop els frares. Que eren grans columnes de pedra que
recordaven frares en processó. Vam gaudir dels boscos i la vegetació de la Serrella i
vam conèixer els paisatges de la vall de Seta. En arribar a Fageca vam dinar al poble.

La Vall d’Albaida
La Vall d’Albaida, la Safor i la Costera
Albaida-Atzeneta- Carrícola- Otos 6/12/20
Participants 13
Vam recórrer els pobles de la Vall d’Albaida amb el riu Albaida com a eix
vertebrador. Iniciàvem el camí a Albaida amb el seu palau, a la vora vam creuar
Atzeneta amb les séquies travessant el poble per davant de les façanes, creant un
paisatge urbà de séquies i aigua únic. Vam fer cap a Carrícola, amb les seues
escultures a cada racó, utilitzant diferents materials, finalment vam arribar a Otos per
acabar amb la visita dels rellotges de sol.
Llutxent Quatretonda 29/2/20
Participants 12
Pel matí vam fer l’assemblea del Camí a Quatretonda i per la vesprada vam iniciar la
volta de Llutxent. Vam aturar-nos al castell palau i vam eixir de l’entramat urbà,
vam caminar pel camí del Frare, ben empedrat fins arribar al convent del Corpus
Cristi. Llutxent era on havia estat la primera universitat valenciana. A la vora del
camí vam gaudir d’algunes garroferes monumentals, vam seguir per un camí de
fruiters i conreus fins arribar a Quatretonda.
Brancal de la Serra Grossa.
Benigànim- Guadasséquies- Sempere- Benissuera.
Participants 19
Després del mesos de restricció tornem a trobar-nos. Iniciem el camí a Benigànim i
seguim fins al pantà, passem per Guadasséquies, vam visitar l’església vella on havia
seguit el centre neuràlgic de la població, però la construcció del pantà havia desplaçat
el poble a la part més alta. Vam arribar a Sempere i Benissuera on vam dinar.

Safor
Brancal del Serpis i el Vernissa
Ròtova- Almiserà- Castellonet de la Conquesta. 26/9/72
Participants 14
Vam visitar el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, descobrint la seua història, els seus
elegants claustres i la relació amb Ausiàs Marc. Vam visitar les diferents sales i el
jardí monumental i vam eixir cap a Almiserà, que en àrab volia dir desert, per acabar
la ruta a Castellonet de la Conquesta.

Costera
Brancal de la Serra Grossa
Montesa Vallada 26/1/2020
Participants 8

Vam iniciar el recorregut amb la visita guiada del poble de Montesa, l’almàssera i del
seu castell. Ens vam acomiadar de la guia i vam seguira cap a Vallada, vam creuar la
vall de la Costera fins al poble, a l’altra banda de vall.

Ribera Alta
Brancal de la Murta i la Casella
Corbera- la Murta- Alzira 19/2/20
Participants 15
Vam eixir de Corbera en bones vistes del castell, li vam fer un homenatge a Enric
Banyuls, originari de Corbera i component del grup Al Tall. Vam caminar per sendes
tapades pel sotabosc de marfull i vam arribar al monestir de la Murta. Vam gaudir del
paratge del monestir, de l'aqüeducte i de les basses i vam dinar a la vora, després ens
vam aturar a l’ermita de Lluc i vam acabar a Alzira.

Ribera Baixa
Tram Costera Ribera Horta
Cullera- far - Cullera
Participants 15
Ens vam trobar a Cullera i vam iniciar la jornada amb la visita del castell de Cullera.
Després vam seguir per la muntanya de les Raboses gaudint de la vista de l’albufera i
dels camps d’arròs. Vam davallar fins al far de Cullera i després per vora platja vam
tornar fins al poble.

Horta Nord
Brancal de l’Horta Nord i el Carraixet
Massalfassar- El Puig.25/10/20
Participants 18
Vam iniciar el recorregut a Massalfassar, vam passar per Museros, Massamagrell i la
Pobla de Farnals, vam veure la cartoixa de lluny però no vam entrar, vam arribar al
Puig i vam fer la visita del monestir de Santa Maria del Puig, vam dinar a l’ombra del
monestir i després vam pujar a la muntanyeta de la Patà.

Plana Alta
Tram Penyagolosa
Castelló de la Plana- Borriol 8/2/20
Participants 15
Vam eixir de la plaça de les Aules de Castelló de la Plana, vam creuar els carrers
visitant alguns dels indrets més importants, com la plaça Major, la Farola i la casa
modernista de la Cigonya i vam eixir de Castelló tot seguint al Gr 33. Vam passar el
barranc de la Joquera i la mina de Borriol, passant al terme de Borriol. Vam caminar
prop de l’antic molí medieval, i pel riu Borriol vam arribar a la via Augusta, i pel pont
romà vam entrar a Borriol. Per la vesprada vam fer la visita de Borriol i l’antic
poblat morisc que es troba a la part alta del poble.

Brancal del Desert- Irta i el pla de l’Arc
Etapa Torreblanca- Alcossebre
Participants 23
Vam eixir de Torreblanca gaudint dels seus murals a les parets dels edificis, vam
seguir el camí entre hortes i carxofars deixant Torreblanca al darrera. Després vam
anar a l’oliverar de Xelo i li vam fer un homenatge a una olivera monumental. Vam
seguir cap a la mar tot gaudint de la brisa marina fins arribar a Alcossebre.

Baix Maestrat.
Brancal del Baix Maestrat
Canet - la Jana 7/3/20
Participants 11
Vam eixir de Canet lo Roig, el paisatge el protagonitzava les oliveres, vam arribar a
un camp d’oliveres mil·lenàries, després de gaudir de les diferents figures
monumentals vam caminar fins a la Jana on vam dinar.
Brancal de la Tinença de Benifassà
El Boixar Fredes 18/1/20
Participants 15
Comencem al Boixar, visitem l’església amb la portalada romànica i la pica
baptismal. Ens dirigim cap a Fredes gaudint dels paisatges de la Tinença on el boix
era una de les espècies protagonistes, que a més li donava nom al poble. Vam arribar
a Fredes i vam completar la jornada.
Brancal de la Tinença de Benifassà
Castell de Cabres – Coratxà- el Boixar
Participants 17
Iniciem el recorregut a Castell de Cabres per les sendes i assagadors de la Tinença,
arribem a Coratxà i després continuem fins el Boixar. Tornem a Castell de Cabres on
dinem i per la vesprada visitem el poble i el castell. Olga ens va llegir un poema de
Manel Garcia Grau «Sense la terra promesa». Després vam fer la visita a l’Aula
Museu Manel Garcia Grau.

L’Alt Camp
Tram Priorat -Tarragonès
Pla de Santa Maria- Santes Creus -Vila-rodona 2/2/20
Participants 7
En aquesta caminada ens vam ajuntar tres entitats; el Camí al País Valencià, el grup
Gata de Tarragona i el PAS. Vam iniciar el recorregut al Pla de Santa Maria, vam
iniciar el camí seguint la ruta de la Capona i l’art de la pedra seca. Vam veure algunes
barraques de pedra seca monumentals. Vam seguir fins a Santes Creus on vam fer la

visita del monestir cistercenc. Vam seguir cap a Vila-rodona per la conca del Riu Gaia
que era l’eix vertebrador. Finalment vam arribar al poble i vam visitar el columbari
romà que era dedicat als ritus funerari romà.

