
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 9 de desembre de 2017 

 Castelló de la Plana Benicàssim  La Plana Alta 

 

  

Pàgina del tram Desert-Irta- Pla de l’Arc 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   

1. Trobada 8:30 Castelló de la Plana, plaça Maria Agustina  (googlemaps). Farem un recompte 
d’inscrits. Abans d’iniciar la marxa, explicarem  el full de ruta que hi haurà 
durant tot el dia. Agraïm la vostra col·laboració. Respecteu els caminants que 
vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

2. Eixida 9:00  Castelló de la Plana, plaça Maria Agustina(googlemaps). Esmorzarem pel camí 
a l’ermita de la Salut, sobre les 11:00 . 

3. Arribada 17:30– 18.00 Benicàssim, plaça de l’església  (googlemaps) (la tornada és en autobús, i el 
cost 1,75€) 

  El temps d’arribada dependrà bàsicament del ritme dels i les caminants 

4. Dinar 14:00.00  El dinar serà de pa -i -porta pel camí, previsiblement al monestir del Desert 
de les Palmes  (Googlemaps).   

5. Visites    Tot i que no hi haurà visites directament als dos pobles pels quals passem, Castelló 
de la Plana i Benicàssim, durant tot el camí anirem passant per diferents punts 
d’interés culturals i naturals, alguns elements queden més a prop i d’altres els 
veurem des de la distància. 

  Els més propers: Escultura de Tombatossals, escultura de Perot de Granyana, 
basílica de Lledó, Ermita de Sant Roc,  ermita de la Mare de Déu de la Salut, la  mas 
de Xiva,  monestir del Desert de les Palmes, antres,  monestir vell, antres i conjunt de 
capelles  del Desert de les Palmes, mas del Salandó. 

 En la distància veurem (tot i que no els visitarem),  el Castell Vell i ermita de la 
Magdalena, Castell de Montornés. Amb vistes espectaculars de tota la costa, en dies 
clars es veuen  les illes Columbretes i cap al sud  el Montgó. 

  

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí  Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    

Guia Condueix el grup Joan Ramon Martí i Roca                             647870222 rmarti@elcami.org 

US CAL SABER   

Dificultat 23km i 500 m desnivell. Dificultat. Mitjana 

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

http://www.elcami.cat/tram/plana-alta-baix-maestrat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP8b15PijKE_VLbhriIqHKYjJ3aV5r0LGBARWuDf6xcV4I-A/viewform
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Mar%C3%ADa+Agustina,+12003+Castell%C3%B3n+de+la+Plana,+Castell%C3%B3n/@39.9913449,-0.0423655,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd5fffd3ad990faf:0x13676d12df28b9ad!8m2!3d39.9888855!4d-0.034297?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Mar%C3%ADa+Agustina,+12003+Castell%C3%B3n+de+la+Plana,+Castell%C3%B3n/@39.9913449,-0.0423655,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd5fffd3ad990faf:0x13676d12df28b9ad!8m2!3d39.9888855!4d-0.034297?hl=ca
https://www.google.es/maps/place/12560+Benic%C3%A0ssim,+Castell%C3%B3/@40.0561898,0.0568273,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12a0014fb5f5149f:0x96700bc0520fe47b!8m2!3d40.055385!4d0.0641504?hl=ca
file:///C:/Users/Family/Documents/catala%202/Camí%20grup%20de%20Caminants/0.0258854,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2da7c07b1f63c862!8m2!3d40.0766635!4d0.0327578%3fhl=ca
mailto:rmarti@elcami.org


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 (Llei 2/2011 de l’Esport de la Gen. Valenciana). Qui no en té pot comprar-ne pel 
seu compte o del coordinador del Camí, o bé renunciar expressament al dret d’assegurança. 

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). 

 

Calendari de properes caminades del Grup                             versió actualitzada a elcami.cat/grup-de-caminants 

Data Comarca Ruta Km Dificultat Transport Guia 

30-12 Alcoià Visita d’Alcoi -- baixa  / cotxe Paco  

21-1 Plana Baixa Fontdeguilla Eslida 13 mitjana    
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http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
http://www.elcami.cat/
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants
http://www.elcami.cat/grup-de-caminants

