
 Nova caminada del grup de CAMInants Dissabte 15 d’octubre de 2016 

  Sant Joan de Moró-l’Alcora  La Plana Alta/ l’Alcalatén 

 

 

 

Tram del Camí a Penyagolosa 

Inscripció Ompliu el formulari en aquest enllaç d’inscripció 

PROGRAMA   

1. Trobada i 
eixida 

08.00 Sant Joan de Moró, davant l’església. Farem un recompte d’inscrits. Abans 
d’iniciar la marxa (8.30), enviarem cotxes al final de la ruta per facilitar la 
tornada de tots els inscrits. Agraïm la vostra col·laboració. Respecteu els 
caminants que vénen de lluny: arribeu amb la màxima puntualitat possible! 

2. Visites  Sant Joan de Moró, Pous de Saloni, Termes Romanes de Santa 

3. Arribada 13:00 L’Alcora, c/ Dr Federico Michavila. Recuperarem els cotxes i anirem a dinar.  

4. Dinar 13:30 L’Alcora, c/ Dr Federico Michavila 4. Opcional. Menú amb gastronomia típica 
de la zona. Reserveu plaça en la inscripció. Preu orientatiu: 12€. 

5. Visites 16:00 → 18:00 Opcional. Nucli antic de l’Alcora i el museu de Ceràmica. Serà molt activa amb 
demostracions de ceramistes i taller participatiu per a nens de 3 a 99 anys. 

ORGANITZACIÓ   

Coordinador del Camí Ajuda els organitzadors Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    

Guia i visites Condueix el grup Teresa (museu de l’Alcora) 685506741 museu@alcora.org 

Transport  Reparteix els cotxes Ramon Martí         647870222 rmarti@elcami.org    

Dinar  Reserva el dinar Inés (info. Tur. l’Alcora) 660378914 

US CAL SABER   

Dificultat 10 km i 182 m desnivell. Dificultat baixa 

Cal portar... 
Aigua, botes o calçat d’esport, mòbil i esmorzar. Opcionalment, ulleres de sol, barret, 
bastons. 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 (Llei 
valenciana 2/2011 de l’Esport). Podeu comprar-ne pel vostre compte o del coordinador del Camí. 

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 

22 OCT Marina Alta Xàbia – Jesús Pobre – Gata 13 mitjana privat  Alejandro 

Més rutes a confirmar... 

http://www.elcami.cat/tram/penyagolosa-plana-alcalaten-alt-maestrat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBMMfir3komRoqddKx8BmpE94BGBl7dTE-h1xBfP9e5fS4IQ/viewform
http://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Joan+Renau,+12130+Sant+Joan+de+Mor%C3%B3,+Castell%C3%B3/@40.0603947,-0.1395155,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd5ffca702e1bd61:0x414c6396fc0fecb8!8m2!3d40.060786!4d-0.137323
http://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Dr.+Federico+Michavila+Paus,+4,+12110+L'Alcora,+Castell%C3%B3/@40.072545,-0.2128726,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5fe40e092c4a35:0xcf0ed13aa4cb89b8!8m2!3d40.0725409!4d-0.2106786
http://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Dr.+Federico+Michavila+Paus,+4,+12110+L'Alcora,+Castell%C3%B3/@40.072545,-0.2128726,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5fe40e092c4a35:0xcf0ed13aa4cb89b8!8m2!3d40.0725409!4d-0.2106786
http://www.museulalcora.es/
mailto:rmarti@elcami.org
mailto:museu@alcora.org
mailto:rmarti@elcami.org
http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/24/pdf/2011_3404.pdf
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
http://www.elcami.cat/tram/marina-alta-marina-baixa
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