
Diumenge 30 dÕoctubre de 2022 
Dos recorreguts a escollir  

18 km i 8km 
Sortida a les 8 del matí 

+ info www.vilalbasasserra.cat 
 

Recorregut llarg 18km  
 

Recorregut curt 8 km (és 
el mateix recorregut fins arribar 
al primer avituallament, on es fa 
una drecera fins a lÕúltim avitua-
llament). 

Avituallament 

Organitza:  

Amb la colálaboració de:  



Data de la caminada: Diumenge 
30 dÕoctubre de 2022 
Hora i lloc de sortida: A les 8 
del matí des de la plaça de lÕEs-
glésia 
Arribada: Plaça de lÕEsglésia 
Caminada curta: 8 km 
Caminada llarga: 18 km 
 

Inscripcions 
Anticipades tenen un preu de 8 € 
i es poden fer fins el dia 28 dÕoc-
tubre a les oficines de lÕajunta-
ment, o fent un ingrés al número 
de compte de CaixaBank:  
 
ES50-2100-0156-3202-0016-6590 

 
Indicant en el concepte « Cam. 
Nom i cognom del participant i si 
sÕinscriu més dÕun indicar el nom-
bre total amb número »  
El mateix dia de 7 h a 8 h es po-
dran fer inscripcions a la plaça 
de lÕEsglésia al preu de 10 €. 

Tots els participants hauran de 
passar pel control ubicat a la pla-
ça de lÕEsglésia encara que hagin 
fet el pagament, per lliurar el 
comprovant, omplir el full dÕins-
cripció (que es pot descarregar a 
través de la pàg. Web 
www.vilalbasasserra.cat i portar-
lo complimentat, (un per persona). 
Un cop fet seÕls lliurarà una polse-
ra que els donarà dret a lÕavitua-
llament, obsequi i esmorzar, que 
sÕentregaran a lÕarribada.  

El nombre de participants es limi-
tarà a 300.  

LÕorganització no pot garantir la 
inscripció en el mateix dia de la 
Caminada. 

 

 

 

Notes  

· Els dos recorreguts sÕinicien 
junts, durant el recorregut tro-
bareu un punt on escollir lÕitine-
rari que vulgueu curt o llarg es-
tarà senyalitzat.  

· La caminada llarga consta de 3 
avituallaments i la curta de 2.  

· La sortida serà a les 8 h del ma-
tí de la plaça de lÕEsglésia.   

· LÕarribada serà a la mateixa pla-
ça de la sortida, on sÕoferirà 
lÕesmorzar.  

· La caminada discorre dins el 
Parc Natural del Montnegre 
Corredor, respecteu lÕentorn i 
llenceu els residus als conteni-
dors dels avituallaments. 

· Disposem dÕassistència sanità-
ria.  

· Si es porten gossos sÕhan de 
portar amb lligat curt per no 
molestar als altres participants.  

· LÕorganització no es fa respon-
sable dels danys que puguin pa-
tir els participants.  


