
COS DE  LA FITXA

Nova excursió del grup de CAMInants Dimecres 15 de maig de 2019

Mont-roig del Camp→ Colldejou  Baix Camp

El Camí brancal d’Escornalbou

📋 Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.45.

Aparcament de Colldejou Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb puntualitat! 
(C) Repartirem els cotxes per començar la ruta des de Mont-roig del Camp. Agraïm la
vostra col·laboració. Pel camí visitarem Mont-roig del Camp, l’ermita de la mare de 
Déu de la Roca, Vilanova d’Escornalbou, el castell d’Escornalbou i Colldejou.

🍎 Esmorzar 10.30 Ermita de la Mare de Déu de la Roca. Porteu menjar de pa-i-porta.

 Dinar 14.30 Castell d’Escornalbou.     Porteu menjar de pa-i-porta.  
El dinar serà de pa-i-porta si cal fer la tornada en cotxe i només es pot fer al final del dia.

🏁 Arribada 16.30 Colldejou     

 Tornada 17.00 (C) Tornarem conductors als cotxes
La tornada, si cal fer-la en cotxe, es farà abans del dinar si és de bar.

👋 Cloenda 17.00 (C) Tornarem conductors  als cotxes.

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí        647870222 rmarti@elcami.org   

📣 Guia David Llauradó      651109388          
 Transport Ramon Martí  647870222

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

 Molt exigent Per a qui té molt costum de 
muntanya 

→20,12 km ↑ 323m ↓671 m

🎒 Porteu Aigua, botes o calçat d’esport, barret, mòbil,esmorzar i dinar. 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

🏥 Seguretat L’organització no es fa responsable de cap perjudici que poguera patir ningú. Per participar-hi, cal 
tenir una assegurança de senderisme i muntanyisme (Llei GV 2/2011) pròpia o pagar la d’El Camí.

 Qui som El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista que visita tots els pobles i llocs bonics del nostre país. 
Podeu crear, guiar o seguir una ruta amb el grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants).

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

http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
mailto:rmarti@elcami.org
https://www.google.es/maps/place/Ermita+de+la+Mare+de+D%C3%A9u+de+la+Roca/@41.0947101,0.9356575,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12a147c87eceaf33:0xc1e54aa1f524052d!8m2!3d41.0947101!4d0.9378462?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Castell+d'Escornalbou/@41.1271882,0.9141378,856m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a1481016e7fdef:0xe14cfe776c393c95!8m2!3d41.1271885!4d0.9160625?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Aparcament+de+Colldejou/@41.0985076,0.8895255,205m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12a1381598f8515d:0xcccd4bdb58d1c3e9!2s43310+Colldejou,+Tarragona!3b1!8m2!3d41.0999205!4d0.8874775!3m4!1s0x12a138148d7381cf:0x2aba252e0c6cd64!8m2!3d41.0983942!4d0.8902895?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Aparcament+de+Colldejou/@41.0985076,0.8895255,205m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12a1381598f8515d:0xcccd4bdb58d1c3e9!2s43310+Colldejou,+Tarragona!3b1!8m2!3d41.0999205!4d0.8874775!3m4!1s0x12a138148d7381cf:0x2aba252e0c6cd64!8m2!3d41.0983942!4d0.8902895?hl=ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjsIGufkWKbt5Mjv7sstkur1c32yY7J00wk3kYxh4uOYEYQ/viewform
https://www.elcami.cat/tram/el-cami-brancal-descornalbou


MAPA DE  LA FITXA

El Camí Brancal d’Escornalbou
Mont-roig- → Colldejou

 


	COS DE LA FITXA
	MAPA DE LA FITXA

