
NOTES 
 
Els dos recorreguts s’inicien junts, durant el recorregut 
trobareu un punt on escollir el itinerari que vulgueu curt o llarg 
estarà senyalitzat.   
 
La caminada llarga constarà de 3 avituallaments i la caminada 
curta de 2. 
 
La sortida serà a les 8h del matí de la plaça de l’Església. Per 
una millor organització i per evitar problemes no es podrà 
iniciar la caminada abans del tret de sortida, com tampoc es 
podrà sortir de la ruta marcada.  
 
L’arribada serà al mateix lloc de la sortida on s’oferirà 
l’esmorzar.  
 
La Caminada discorre dins el Parc Natural del Montnegre i 
Corredor.  
 
Durant el recorregut hi haurà assistència sanitària. 
 
Els que portin gossos hauran de portar-los amb lligat curt per 
no molestar als altres participants.   
 
Es prega dipositeu les deixalles als contenidors situats en els 
avituallaments.  
 
L’organització no es fa responsable dels danys que puguin 
patir els participants.  
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12a Caminada Trentapasses 
 
Data de la caminada: Diumenge 30 d’octubre de 2016 
Hora i lloc de Sortida: A les 8 del matí Plaça Església 
Arribada: Plaça de l’Església 
Caminada curta: 8 km. 
Caminada llarga: 18 km.  
 
 
Inscripcions 
 
Anticipades tenen un preu de 7€ i es poden fer fins al dia 28 
d’octubre a l’Ajuntament, o fent un ingrés al número de 
compte de CaixaBank ES50-2100-0156-3202-0016-6590, 
indicant en el concepte “C30P Nom i cognom del participant i 
s’hi s’inscriu més d’un, indicar el nombre total amb número.” 
  
El mateix dia de 7h a 8h es podran fer inscripcions a la Plaça 
de l’Església al preu de 9€. 
  
Tots els participants hauran de passar pel control ubicat a la 
Plaça de l’Església encara que hagin fet el pagament, per 
lliurar el comprovant, omplir el full d’inscripció (que es pot 
descarregar a través de la pàg. web www.vilalbasasserra.cat i 
portar-lo complimentat, (un per persona). Un cop fet se’ls 
lliurarà un dorsal que els donarà dret a l’avituallament, 
obsequi i esmorzar, que s’entregaran a l’arribada.  
  
  
El nombre de participants es limitarà a 300. 
  

 
L’organització no pot garantir la inscripció en el mateix dia de 
la Caminada.  
 
Plànol caminada 
 

 
 
      Recorregut llarg          Recorregut curt       Avituallament  


