
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. (Organitzada amb el grup Gata )

Diumenge 2 de febrer de 2020

Pla de Santa Maria→ Vila-rodona  Alt Camp

El Camí  del Priorat al Tarragonès

📋 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. Aquesta
caminada excepcional, és també una convocatòria a totes les persones i entitats 
interessades en activar el Grup de Caminants a les comarques del 
Principat, organitzant i dinamitzant noves caminades amb el suport de l'Associació Pas 
- Amics del Camí. Si hi esteu interessats, escriviu-nos a pas@elcami.org o truqueu-nos 
al 93 844 45 53 perquè pugueu venir a la caminada sense necessitat de fer cap 
inscripció.  

PROGRAMA

 Trobada 
i eixida 8.30

Pla de Santa Maria Café Sindicat  Carrer de la Rèria 58. Farem recompte d’inscrits. 
Arribeu amb puntualitat! (C) En arribar els conductors anirem a deixar els cotxes a 
Vila-rodona. 9.30 Eixida de la caminada.
Pel camí cap a Santes Creus farem part de la ruta de la Capona, visitarem les 
barraques de pedra seca.(8,3km fins a Santes Creus).

🍎 Esmorzar 10.30 Pel camí. Porteu menjar de pa-i-porta.

🏁 Arribada 12.00 Arribada a Santes Creus. Visita de l’Albereda i la Vila Closa

 Dinar 13.00 Monestir de Santes Creus.     Porteu menjar de pa-i-porta.( El portem de casa)

📷 Visita 14.00 Monestir de Santes Creus. Individual per lliure Cost: 6€. Opcional amb Guia 76 € per 
grup més els 6 euros de l’entrada individual.

 eixida 16.00
Monestir de Santes Creus      
Del monestir a Vila-rodona hi ha 5 km, aproximadament 1 hora 15 minuts

📷 Visita 17.30 Visita del columbari de  Vila-rodona. Cost: 2,5€.

🏁 Arribada 17.30 Vila-rodona

 Tornada 17.30 (B) Tornarem conductors –i si es pot, passatgers– als cotxes. 

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació
Ramon Martí 
/Lluís     647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Lluís                        647870222          Dinar       Pa-i -porta       647870222

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Z7jEUJ8OJHVXzFsnuvisFGCJKeEYlFIcfVptgVbtciCvxw/viewform
https://www.google.es/maps/place/Reial+Monestir+de+Santes+Creus/@41.3461121,1.3615846,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a40603ad308c3f:0xa6719c909c687c47!8m2!3d41.3461081!4d1.3637733?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Reial+Monestir+de+Santes+Creus/@41.3461121,1.3615846,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a40603ad308c3f:0xa6719c909c687c47!8m2!3d41.3461081!4d1.3637733?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/43814+Vila-rodona,+Tarragona/@41.3105202,1.3560097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a407d2f78d086d:0xe41bd771360d51d3!8m2!3d41.3110245!4d1.3580958?hl=ca&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1NJumHHMPyQFyKuyNLxaoSDGViS46YEwl8IKjN4r_qJ6ZPA/viewform
https://www.google.es/maps/place/Cafe+El+Sindicat/@41.3647482,1.2896751,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPwPaCvnH-JH2asMgEFooKTUm33a3ti1_seJa-t!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPwPaCvnH-JH2asMgEFooKTUm33a3ti1_seJa-t%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m8!1m2!2m1!1sCentre+c%C3%ADvic+Pla+de+Santa+Maria!3m4!1s0x12a404081a801d9b:0x33a2306c06b3dc41!8m2!3d41.3647611!4d1.2897107?hl=ca&authuser=0
mailto:pas@elcami.org


 Transport Lluís 647870222 📷 Visites    Lluís                     647870222

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

 Moderat Per a qui té preparació física 
 →13,4 km ↑50 m ↓174m

🎒 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

El Camí del Priorat al Tarragonès
El Pla de Santa Maria→ Vila-rodona

 

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
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
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