
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 04 de febrer de 2016 

 
EL BRESSOL DEL PRIORAT – CAMINADA 
CIRCULAR 

 PRIORAT 

 

  
Pàgina del tram el camí al Priorat- Conca de 
Barberà- Alt i Baix Camp- Tarragonès 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA  

El dissabte 4 de febrer de 2017 farem una caminada circular d'un dia entre Poboleda, 
Escaladei i la Morera de Montsant, per descobrir els paisatges del Priorat històric dels 
cartoixans, amb Montsant com a teló de fons. 

 

1. Trobada 09.00 Poboleda, aparcament de dalt (estarà indicat, a ma dreta entrant al poble 
venint des de Reus). (mapa) Farem un recompte d’inscrits abans d’iniciar la 
marxa. Respecteu els caminants que vénen de lluny: arribeu amb la màxima 
puntualitat possible! 

2. Sortida 09.20 Poboleda, des de punt de trobada. 

3. Esmorzar 11:00 Scala Dei, al local social    

4. Dinar 14:00 La Morera de Montsant, al local social   

5. Arribada 18:00 Poboleda, aparcament 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí 
 

 

Ramon Martí 

(coordinador del Camí al 
Priorat) Agapit Franquet 

647870222 

669 92 81 12 
agapit.franquet@gmail.com    

Guia   Joan Ferran                                 669 15 34 09  

Guia   Mike Holt                                 699 27 79 85 

Guia  Toni Penya                                 699 32 10 37 

Guia  Pepe de Rialp 639 86 70 04 

US CAL SABER   

Dificultat 19,5 km i 770 m desnivell positiu. Dificultat mitjana. 

Cal portar... 
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil, esmorzar i dinar. Opcionalment, ulleres de sol, 
barret, bastons, compàs, llanterna i xiulet. Porteu aquesta fitxa per evitar ensurts. 

Per la vostra 
seguretat 

Els organitzadors no es fan responsables de cap perjudici que poguera patir ningú. Per 
participar en l’excursió cal tenir una assegurança contra riscos del senderisme i el 
muntanyisme Qui no en té pot comprar-ne pel seu compte o del coordinador del Camí el 
mateix dia de l’excursió (2€ per persona per l’assegurança temporal).  

Què és el Camí? 
El Camí (elcami.cat) és una ruta senderista de baixa dificultat que uneix tots els pobles i 
visita tots els llocs bonics d’aquest país. Tothom pot crear una nova ruta i tothom pot guiar 
o participar en una excursió del grup de CAMInants (elcami.cat/grup-de-caminants). 

 

  
 

 

 

http://www.elcami.cat/tram/priorat-conca-de-barbera-alt-i-baix-camp-tarragones
http://www.elcami.cat/tram/priorat-conca-de-barbera-alt-i-baix-camp-tarragones
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNkyAaMNLBMIcC8OCbkvR8rFMVUDQrZky4ST8MvlxRp0d4hA/viewform
https://www.google.es/maps/dir/41.2360702,0.8468295/43376+Poboleda,+Tarragona/@41.2351081,0.8449949,284m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12a134610e6f741d:0x14e382048bb1b3a5!2m2!1d0.8454749!2d41.2344554?hl=ca
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants


 

 

 


