
COS DE  LA FITXA

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

Dissabte 29 de febrer de 2020

Quatretonda→ Llutxent  La Vall d’Albaida

El Camí a la Vall d’Albaida la Safor i la Costera

📋 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. 

PROGRAMA


Assemble
a 
Ordinària

11.00

 Quatretonda . Ajuntament, carrer Ausias Marc 5 Farem recompte d’inscrits. Arribeu
amb puntualitat! (B) Els organitzadors hauran deixat cotxes al final de la ruta per 
poder tornar.

 Dinar 14.00 Quatret  ond  a   Porteu menjar de pa-i-porta.( El portem de casa)


Eixida de 
la 
caminada

16.00
Quatretonda . Ajuntament, carrer Ausias Marc 5   Farem recompte d’inscrits.   Arribeu  
amb puntualitat!   (B)   Els organitzadors hauran deixat cotxes al final de la ruta per   
poder tornar.

🏁 Arribada 18.00 Llutxent
ORGANITZACIÓ

📞 Coordinació Ramon Martí   647870222 ensumantlaterra@gmail.com

📣 Guia Ramon Martí        647870222          Dinar       Pa-i -porta       647870222

 Transport Ramon Martí 647870222 📷 Visites                                 647870222

US CAL SABER

💓 Dificultat
saber+  

 Fàcil  Per a qui té una mínima preparació física 
 →6,6 km ↑166 m ↓111m

🎒 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

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
https://www.elcami.cat/tram/vall-dalbaida-safor-costera
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Z7jEUJ8OJHVXzFsnuvisFGCJKeEYlFIcfVptgVbtciCvxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPu2IhBHQVnaHecEwdtXw_qeYShyW7J17P7K6u0HhigOgmZQ/viewform
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Quatretonda/@38.9462864,-0.4035645,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd61965868bb906b:0x126609b44bd0ce7e!2s46837+Quatretonda,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d38.9465483!4d-0.4019162!3m4!1s0xd6196584068af65:0x2ae187f181497c23!8m2!3d38.9466689!4d-0.4018586?hl=ca&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Ajuntament+de+Quatretonda/@38.9462864,-0.4035645,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd61965868bb906b:0x126609b44bd0ce7e!2s46837+Quatretonda,+Val%C3%A8ncia!3b1!8m2!3d38.9465483!4d-0.4019162!3m4!1s0xd6196584068af65:0x2ae187f181497c23!8m2!3d38.9466689!4d-0.4018586?hl=ca&authuser=0


El Camí a la Vall d’Albaida la Safor i la Costera
Quatretonda→ Llutxent

 


	COS DE LA FITXA
	El Camí a la Vall d’Albaida la Safor i la Costera Quatretonda→ Llutxent

