
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. C52/ C53

Dissabte i Diumenge 26 i 27 de juny de 2021

26/6 Muro →Turballos
27/6 Turballos- Gaianes→ Beniarrés

Comtat

Brancal del Comtat  

📋 Inscripció Per poder participar-hi  ompliu el full d’inscripció

PROGRAMA


Trobada 
i Eixida

26/6;
18.00

26/6-  Muro.   Plaça de l’església.  Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb 
puntualitat!
  Visita del mural de Muro i eixida(B) L’organització ha deixat cotxes al final de la 
ruta per fer la tornada. Agraïm la vostra col·laboració.

🏁 Arribada 20.30 Turballos

 Tornada 20.30  (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

🍎 sopar 21.30 Visita de la comunitat de Turballos i sopar de pa-i-porta

Dormir 23:00
Comunitat de Turballos. Hi ha dutxes i llits, cal portar sac de dormir (preu 5€) Possibilitat de 
bivac ( aportació voluntària si utilitzeu les instal·lacions).
 Desdejuni. Hi ha taules, cal portar el menjar de casa


Trobada 
i Eixida

27/6;
7.30

27/6-    Turballos. Plaça de l’església.   Farem recompte d’inscrits. Arribeu amb 
puntualitat!
 (B) L’organització ha deixat cotxes al final de la ruta per fer la tornada. Agraïm la 
vostra col·laboració.

🍎
Esmorza
r 10.30 Font del Port de Beniarrés

🏁 Arribada 11.00 Beniarrés

Visita 11.30 Beniarrés

 Tornada 12.30  (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

 Dinar 14.00
Possibilitat de dinar a la piscina de Beniarrés i bany

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinaci
ó

Ramon Martí      647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia           Lluís             619556427        
 Transport  Telèfon

https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Beniarr%C3%A9s/@38.8193604,-0.3770193,497m/data=!3m2!1e3!5s0xd618e01fdc52aa3:0xdd90d924b51ca5f5!4m13!1m7!3m6!1s0xd6191fe03fddd4b:0x56dbaf92aab92f4a!2s03850+Beniarr%C3%A9s,+Alacant!3b1!8m2!3d38.820587!4d-0.3789552!3m4!1s0xd618e01fd1cfa59:0x72076a64fc1efcf1!8m2!3d38.81986!4d-0.3792242?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Beniarr%C3%A9s/@38.8193604,-0.3770193,497m/data=!3m2!1e3!5s0xd618e01fdc52aa3:0xdd90d924b51ca5f5!4m13!1m7!3m6!1s0xd6191fe03fddd4b:0x56dbaf92aab92f4a!2s03850+Beniarr%C3%A9s,+Alacant!3b1!8m2!3d38.820587!4d-0.3789552!3m4!1s0xd618e01fd1cfa59:0x72076a64fc1efcf1!8m2!3d38.81986!4d-0.3792242?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Font+del+Barranc+del+Port/@38.8227374,-0.3854267,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd6191fe03fddd4b:0x56dbaf92aab92f4a!2s03850+Beniarr%C3%A9s,+Alacant!3b1!8m2!3d38.820587!4d-0.3789552!3m4!1s0xd619153cc86ef9b:0xea975f269618cb0f!8m2!3d38.8225104!4d-0.3866995?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/03839+Turballos,+Alacant/@38.8052414,-0.4414235,209m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd618fee961f9291:0x1195aa88be5ae2b!8m2!3d38.8045519!4d-0.4408304?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/03839+Turballos,+Alacant/@38.8052414,-0.4414235,209m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd618fee961f9291:0x1195aa88be5ae2b!8m2!3d38.8045519!4d-0.4408304?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Muro+d'Alcoi,+Alacant/@38.7807016,-0.4347923,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd618f9daaca4f91:0x43ff296278275fd6!8m2!3d38.7805406!4d-0.4372114?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqAyfytyrKFWbN9CcEfQJaPzUXb0B6fVGMDAlg0s61-cSu7A/viewform
https://www.elcami.cat/tram/comtat-marina-alta


US CAL SABER

�
�

Dificulta
t
saber+  

26-6Fàcil Per a qui té una mínima preparació física 
27-6Fàcil Per a qui té una mínima preparació física

26/6→6,82 km ↑119m ↓68 m
27/6→7,0 km ↑44m ↓108 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 totes, 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.

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


MAPA DE  LA FITXA

Brancal del Comtat
26/6 Muro→ Turballos

27/6 Turballos→  Gaianes →Beniarrés
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