FITXA D’ACTIVITAT

13 NOVEMBRE 2016

IV MARXA SOLIDÀRIA AMB AMNISTIA INTERNACIONAL
LA SERRA DE BORRIOL

DATA ACTIVITAT

Diumenge 13 de novembre

LLOC I HORA CS

8:00 h, Jardí de l’Auditori (cotxes particulars voluntaris)

CLASSIFICACIÓ

★★
★ ★ (Moderada)

EQUIPAMENT

Esmorzar, dinar, aigua.

RECORREGUT

Circular

TERRENY

Mitja muntanya, senders i camins forestals senyalitzada en part

EXPERIÈNCIA

Pràctica excursionista habitual

ENCARREGAT

CEC

13 diumenge

★ ★ (Moderada)
LA SERRA DE BORRIOL
Itinerari: La Pedra de Borriol-El Pou del Portugués-Font de Ros-Ermita de Sant Vicent-Mas de Panero-Mas dels Esgarrats-Font de Sant Martí-La Pedra de Borriol.
Aquesta caminada s’enmarca dins de les activitats que el grup local d’Amnistia Internacional ve
desenvolupant al llarg de l’any. El propósit de la marxa organitzada conjuntament és a més de gaudir
d’una jornada festiva i de confraternització entre totes les persones que ens vullguen acompañar,
eixamplar la base d’estrats de la societat als quals fer arribar les propostes d’Amnistia Internacional.

DISTÀNCIA
ASCENS ACUMULAT
DESCENS ACUMULAT
TEMPS EFECTIU

10 km
350 m
350 m
3:30 h

Eixim de la Pedra de Borriol seguint el GR 33 cap a les Useres. Al poc ens desviem per l'esquerra
deixant el GR, per a accedir al Pou del Portugués, enclavat en el barranc de les Ermites enmig d'una
vegetació exuberant. Abandonem el barranc per a seguir pel Camí de la Serra i descendir després a
la Font de Ros i l'ermita de Sant Vicent.
Seguim el Camí de Mollet ascendint al costat del barranc de gran frondositat del Molí del Roig fins al
Mas de Panero on reprenem el GR per a deixar-ho als pocs metres i arribar al Mas dels Esgarrats i el
Mas de Joventino. Les vistes són molt àmplies, des del mar fins a Penyagolosa.
Ací ens desviem un centenar de metres per a arribar a la Font de Sant Martí, al costat del Mas de
l'Hereu. Continuem per pista passant prop del Mas de Flora, per a retrobar el GR 33 i acabar en el
punt d'inici.
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Per assabentarse de les condicions climatològiques previstes per al dia de l’activitat, cal preguntar uns
dies abans en la seu del Centre o consultant directament en les següents págines web:
http://www.tiempo.com/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios?p=12

PREUS I INSCRIPCIÓ
SOCIS DEL CEC: Gratuïta
Transport en cotxes particulars oferits per voluntaris.
LA INSCRIPCIÓ ES TANCARÀ el divendres 11 de novembre.

La inscripció es pot formalitzar per qualsevol dels modes següents:
TELÈFON: 964 234 490 en horari d’atenció al public els dimecres i
divendres de 19 a 21 hores.
E-MAIL: info@cecs.es indicant les dades personals, de contacte i el
DNI, i si és la primera vegada, adjuntant fotocopia de la llicència federativa
EN LA SEU DEL CEC: Dins l’horari d’atenció al public esmentat.

