CAMINADA POPULAR SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Ja hi tornem a ser, arriba la 14a. edició de la caminada popular de Sant Julià
de Cerdanyola, com cada any amb dos possibles recorreguts, el llarg de 17,39
km i 1088m. de desnivell acumulat aproximadament arribant a una alçada
màxima de 1552m i la variant curta de 10,67km. i 546m. de desnivell acumulat
arribant a una alçada màxima de 1426m. Dos recorreguts assequibles per
tothom.
SENYALITZACIÓ: Cinta de balisa blanca i vermella
INSCRIPCIONS:
El dia abans: De les 18:00h a les 19:00h a la piscina.
El mateix dia a les 7:30 h. Font del Castell
SORTIDA: 8:00h. Font del Castell
ARRIBADA: Font del Castell
SERVEIS OFERTS: Braçalet de Control de pas / Esmorzar calent
Avituallaments fruita, coca, líquid, fruits secs / Control de cua de la caminada /
Record / Ambulància

Ruta curta: 10,67 Km.

PREU: 7,00€ adults
3,50€ nens de 5 a 16 anys

Ruta llarga: 17,39 Km.

Hi haurà servei d’assistència a càrrec de l’empresa VITAM. L'organització però,
no es fa responsable dels accidents o incidències que es puguin produir.

Control 1 Llarga: Cap del Grau

L’itinerari de la caminada presenta una mica de dificultat tècnica en el primer
tram de la ruta llarga just on es separen els dos recorreguts. Es recomana als
participants que estiguin una mica acostumats a caminar, sobretot els què optin
per fer la ruta llarga.
Si porteu gos, cal dur-lo lligat.
L’home-dona escombra sortirà a les 9 del matí. La Caminada no es fa
responsable d’aquelles persones que surtin abans de les 8 del matí ni tampoc
dels que surtin després de les 9.

ORGANTIZA: Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola amb la col·laboració de tots els voluntaris

Control 1 Curta: La Via
Control 2 Llarga: Fontanals
Control 2 Curta: Collada de les Bassotes
Control Esmorzar: Collada Subirana
Arribada: Font del Castell

