
COS DE  LA FITXA

Nova  caminada de l’AC El Camí al País 
Valencià. C91

Dissabte 14 i diumenge 15 de maig de 2022

  Benimarfull→ Gaianes→ Turballos
 Comtat 

El Camí  brancal del  Comtat  

�
�

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

Programa dissabte 14 de maig

 Trobada  9.00
Plaça del Pla Cocentaina. 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.

Visita 9.30 Museu del Centre d’Estudis Contestans i visita de Cocentaina

🍎 Esmorzar 11.00 Cocentaina de pa-i-porta
Visita 12:00 Palau de Cocentaina

🍎 Dinar 14:30 Dinar de germanor a   Turballos   . Paella vegetariana  

Assemblea 17:00 Assemblea de socis i sòcies de l’Associació Cívica el Camí al  País Valencià
Sopar 22:00 Turballos de pa-i -porta
Dormir 24:00 Turballos

Programa diumenge  15 de maig


Trobada  i 
eixida 9.00

Benimarfull. Plaça Major. 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.

🍎 Esmorzar 11:00 Albufera de Gaianes

🍎 dinar 14:00 Turballos de  pa i porta


Recuperar 
els cotxes 16:00  (B) Tornarem conductors per recuperar els cotxes de Benimarfull

ORGANITZACIÓ

📞 Coordinaci
ó

Ramon 
Martí        

647870222 
ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia   Lluís Selles                                       
 Transport   Lluís Selles

US CAL SABER

https://www.google.es/maps/place/Turballos/@38.8049998,-0.4394606,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd618fee961f9291:0x1195aa88be5ae2b!2s03839+Turballos,+Alacant!3b1!8m2!3d38.8045519!4d-0.4408304!3m4!1s0xd618ff1e9afc5dd:0x2503797b0451586f!8m2!3d38.8053179!4d-0.4415459?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Humedal+albufera+de+Gaianes/@38.809371,-0.4057694,1733m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xd618e2c44b2e1bd:0xf651821687bef4e9!2s03840+Gaianes,+Alacant!3b1!8m2!3d38.8126395!4d-0.4095728!3m4!1s0xd618e3a891f36b5:0xdca993e689143475!8m2!3d38.8069422!4d-0.4025396?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Turballos/@38.8049998,-0.4394606,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd618fee961f9291:0x1195aa88be5ae2b!2s03839+Turballos,+Alacant!3b1!8m2!3d38.8045519!4d-0.4408304!3m4!1s0xd618ff1e9afc5dd:0x2503797b0451586f!8m2!3d38.8053179!4d-0.4415459?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Turballos/@38.8049998,-0.4394606,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd618fee961f9291:0x1195aa88be5ae2b!2s03839+Turballos,+Alacant!3b1!8m2!3d38.8045519!4d-0.4408304!3m4!1s0xd618ff1e9afc5dd:0x2503797b0451586f!8m2!3d38.8053179!4d-0.4415459?hl=ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX_oWq5F7hLFYNjMvOFpj_88R4scak-nrY_4QtAXxPBji7zA/viewform
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Pla,+03820+Cocentaina,+Alacant/@38.7433366,-0.4428389,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd618f4e2bdbfd51:0x6ecc0a1c9c29cd80!2sPla%C3%A7a+del+Pla,+03820+Cocentaina,+Alacant!3b1!8m2!3d38.7432726!4d-0.4407301!3m4!1s0xd618f4e2bdbfd51:0x6ecc0a1c9c29cd80!8m2!3d38.7432726!4d-0.4407301?hl=ca
https://www.elcami.cat/tram/comtat-marina-alta
https://www.google.es/maps/place/03827+Benimarfull,+Alacant/@38.7754735,-0.3926023,217m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd618e8af75445f5:0xff72cdaeff858f7a!8m2!3d38.7760788!4d-0.3919059?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/03827+Benimarfull,+Alacant/@38.7760925,-0.3937879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd618e8af75445f5:0xff72cdaeff858f7a!8m2!3d38.7760788!4d-0.3919059?hl=ca


💓 Dificultat
saber+  

Fàcil Indicat per a qui té una 
mínima preparació física
 

→10,22 km ↑181m ↓143 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.

El Camí brancal del Comtat
Benimarfull→Alcosser →Gaianes→Turballos

 

MAPA D

https://elcamialpv.blogspot.com/
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/indicacio_de_nivells_de_dificultat_de_les_excursions_del_grup_de_caminants_2.pdf
https://www.elcami.cat/sites/default/fitxers/compromisos_solidaris_del_grup_de_caminants.pdf
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