
CAMINADA POPULAR

20 DE NOVEMBRE DE 2022

CAMINADA POPULAR 20-11-2022

Participa i fes-la al teu ritme: corrent o caminant

Inscripcions: a la web del CEG i al local social a partir del dia 28-10-2022 (dimarts i divendres de 20 h a

21.30 h) Fins a les  22 h del 17-11-2022

Dos recorreguts: curt i llarg, serà el mateix fins al 2n avituallament (esmorzar) a partir d’aquí se

separaren, per pistes i corriols moderats pel que fa al terreny, així com els desnivells

Els recorreguts es poden completar en 5 i 6 h. És una activitat no competitiva, el repte i ritme de marxa

el marques tu.

A la inscripció: cal confirmar quin recorregut faràs: Curt o llarg i si el faràs caminant o corrent. Si el fas

corrent, l’esmorzar el tindràs a l’arribada.

Inici i final del recorregut a Can Queló. Plaça Mn. Jaume Oliveras, 1.

Acreditacions: A partir de les 7.30 h a Can Queló: Pl. Mn. Jaume Oliveras, 1.

Sortida: Recorregut llarg a les 7.45 h / Recorregut curt a les 8.00 h. L’avituallament de l’arribada es

tancarà a les 14.30 h

Preus: 12 € soci -14 € no soci federat- 16 € no soci no federat

Amb la inscripció: avituallaments, esmorzar, assegurança, pica-pica i obsequi a l’arribada

Recorregut marcat: amb tires de cintes vermelles i blanques i fletxes de sentit de marxa

Si portes mascota caldrà dur-la lligada i complir la normativa.
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HI HA DUES OPCIONS DE RECORREGUT:

A – CURT: distància de 13,520 km dels quals 5,35 km són de pujada, 7,40 km de baixada. Desnivell positiu acumulat de

410 m i desnivell negatiu de 443 m.
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B –LLARG: distància de 17,310 km dels quals 6,85 km són de pujada i 9,50 km de baixada - amb un desnivell positiu de

510 m i un desnivell negatiu de 650m

REGLAMENT DE LA CAMINADA POPULAR DE LA GARRIGA 20-11-2022

La caminada popular de la Garriga és una prova no competitiva, oberta a tothom i que té per objectiu
donar a conèixer diferents camins i corriols de la Garriga, per practicar les sortides a l'aire lliure i
poder gaudir de magnífiques vistes de la Garriga des de diferents punts.

Als participants no federats l’organització els farà una assegurança puntual, per la durada de
l’activitat   (preu inclòs en la inscripció).

Per participar és obligatori dur motxilla i líquid per hidratació (per si fes falta entre avituallaments).

Tots els participants tindran, a part de l'esmorzar i avituallaments, un obsequi. En tots els
avituallaments es disposarà de sòlids i líquids.

Els menors de 18 anys amb data de la caminada estan obligats a lliurar a l’organització en el moment
de l'acreditació una autorització paterna o de tutor degudament completat i signada.

Els menors de 16 anys estan obligats a anar acompanyats durant tot el recorregut d’un adult que sota
cap circumstància podrà continuar la caminada sense el menor.

Important : els participants han de seguir les marques i no sortir de l'itinerari. En cas d'abandonar i
no presentar-se al control d’arribada tenen l'obligació de comunicar-ho a l'organització. Arribada d'un
punt d’avituallament, a l'equip escombra o al núm. de telèfon de contacte que consta a la targeta que
s'entregarà amb l'acreditació de control de pas pels avituallaments

Important: al control de sortida als participants se’ls hi donarà una polsera adhesiva per al pas pels
avituallaments i una targeta. Aquesta l'hauran d'entregar omplerta amb, nom , cognoms i núm. de
telèfon a l'arribada (necessària per control de pas de tots els participants).
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Pots participar amb la teva mascota sempre complint la normativa (portar-lo lligat amb corretja ,
proveir-se d'un morrió per si s'escau la seva utilització i posseir assegurança de responsabilitat civil).

El mal temps no serà obstacle per la celebració de la caminada, si bé l’organització,
excepcionalment
podrà suspendre-la o modificar el recorregut. L'organització no retornarà l’import de la inscripció si
la caminada queda suspesa o ajornada per causes de força major.

Si estàs inscrit i no participaràs, no es retornaran els diners , l'obsequi se't guardarà durant 15 dies
finalitzada la caminada. A recollir al CEG els divendres de 20 h a 21 h.

L’equip escombra té potestat per ajudar i excloure de la caminada aquells participants que es puguin
considerar en risc pels símptomes que s'apreciïn: fatiga, lesions articulars, lesions de peus o altres
molèsties.

L'equip escombra de l'organització és l’encarregat de donar per tancat els avituallaments.

Els participants tindran cura de:

No malmetre la natura no llençar cap residu, orgànic ni inorgànic a la natura.

Dipositar els residus als espais habilitats per l’organització en els avituallaments.

Respectar propietats privades, masies i conreus per on passi la caminada.

Ajudar o prestar atenció a qualsevol participant que requereixi assistència o ajut.

Comunicar a l’organització, qualsevol incidència o accident que s’hagi observat en la caminada
mitjançant el telèfon de contacte que consta a la targeta que s'entrega amb l'acreditació de control
de pas per als avituallaments.

Important: en els avituallaments no es donarà got cal portar-lo de casa. Intentem no generar residus i

preservar el medi. Si no en portes podràs adquirir-ne un a la sortida per 1 €.
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AUTORITZACIÓ PER A MENORS DE 18 ANYS PER PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT (no guiada) DEL

RESSEGUIMENT RECORREGUT CIRCULAR DE LA CAMINADA POPULAR DE LA GARRIGA,

ORGANITZAT PER EL CENTRE EXCURSIONISTA GARRIGUENC EN QUALSEVOL DE LES DUES

OPCIONS A-B.

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització al Centre Excursionista Garriguenc (CEG) per a tractar-les, d’acord amb el
que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de
l’àmbit propi del CEG, per poder dur a terme les funcions que té encomanades segons el seu Estatut, així com per a què les
pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les
seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o
d’informació sobre persones

FULL PER DESCARREGAR
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FULL D’INSCRIPCIÓ
CAMINADA POPULAR 20-11-22

DESCRIPCIÓ DE LA
SORTIDA, PUNTS DE
PAS

Sortida de la caminada des de Can Queló: Plaça mossèn Jaume Oliveras núm. 1 en direcció al
carrer de la Doma fins a arribar al carrer Nostra Sra. de la salut, girar a l’esquerra, travessant el
passeig dels til·lers. Es deixa a mà esquerra l’església de sant Esteve continuar direcció nord pel
carrer Cardedeu i girar a la dreta pel c/ torrent de la cova . Passar sota pont del tren, continuar per
la pista i a 175 m la deixarem per prendre el corriol de la dreta que ens enfilarà fins a la pròxima
pista girar a esquerra i a 95 m girarà la dreta per prendre corriol que ens portarà fins vinyes de Can
Poi i entrada al torrent de la Mesquita. Al final del carrer Vilanova 1r avituallament, travessar parc
de la mesquita fins a arribar a avinguda santa margarida , girar a l'esquerra, per una petita pista
que ens porta fins corriol del bosc del Poatell fins a la pista que ve de la casa dels nans, girar a
dreta fins a arribar al camí de santa margarida. Aquest el deixarem a la dreta i prendrem corriol
esquerre fins al bosc dels llops per sortir al camí de santa margarida , girar a esquerra per prendre
pista de la font de ferro direcció ca l’Oliveró abans d’arribar trobaren 2n avituallament (esmorzar).
Aquí es divideix el recorregut: La curta continua per pista fins a prendre el camí de sant Cristòfol
de Monteugues i a 0,500 km el deixarem a la dreta per continuar per pista esquerra bosc de la
Peçola fins a trobar el 4t avituallament. La llarga girar dreta en direcció est per enfilar-se per
corriol fins al camí de can Rupit, continuem per corriol deixa a la dreta les runes de can Rupit ,
continuar fins font de can Rupit (coberta de vegetació) prendre pista passar per font de Ferreries
(ens queda a la dreta de la pista i raja una mica d’aigua) continuar fins a arribar al camí de sant
Cristòfol de Monteugues i girar a la dreta , sant Cristòfol 3r avituallament. Continuar pista fins
creu de can plans, can plans, i just davant de la masia prendre corriol esquerre fins a la pista que
seguirem fins a arribar al 4t avituallament, a partir d’aquí el recorregut és el mateix: continuar fins
a la Peçola , passar pas inferior de C-17 fins prendre el camí del riu pel GR-2 , pont de can palau,
túnel de Moranta, estació d’aforament de la Garriga, parc dels pinetons, continuar pel camí del riu
fins pont de la doma, el safareig (punt d’informació), Can Queló, Plaça Mn. jaume Oliveras.

ASPECTES TÈCNICS
Recorregut per: carrers, carretera, pistes, corriols per torrents humits i zones boscoses, terreny de
progressió irregular amb alguna dificultat, forats, fang, pedres, arrels, arbres tombats.

MATERIAL GENÈRIC
NECESSARI

Motxilla , pantalons llargs, tres capes - samarreta, jersei polar i paravent (recomanable
transpirable)-, capelina i dur bon calçat, líquid per hidratació i alguna cosa per menjar per si fos
necessari entre avituallaments

MATERIAL ESPECÍFIC
NECESSARI

bastons de trekking, telèfon mòbil (per si has de trucar a l'organització en cas de necessitat per
incidència). Tel. CEG 93871 6693  o directament al 112 per emergència

PÚBLIC AL QUAL VA
DIRIGIDA

Practicants habituals d’excursionisme amb l’habilitat i forma física necessària per vèncer els
obstacles del recorregut per si mateixos i que no tinguin cap risc i/o tipus de malaltia que sigui
incompatible amb el desenvolupament de l’activitat

RISCOS GENERALS A
MUNTANYA

Inclemències de la meteorologia, irregularitats del terreny de progressió, caiguda de pedres,
plantes tòxiques, animals, convivència de grup amb altres persones i vehicles

RISCOS PARTICULARS
DE LA SORTIDA

La distància, meteorologia, no dur el material adequat, participar amb un nivell físic inadequat per
a les característiques de la sortida, sortir-se del recorregut senyalitzat i perdre's, circular o
posicionar-se incorrectament per carretera, pistes obstaculitzen el pas dels diferents tipus de
vehicles que hi circulin.

RECORREGUT A
13,520

km
DESNIVELL ↑
ACUMULAT

410 m
DESNIVELL ↓
ACUMULAT

443 m
ALTURA
MÀXIMA

455 m
ALTURA
MÍNIMA

233 m

RECORREGUT B
17,310

km
DESNIVELL ↑
ACUMULAT

550 m
DESNIVELL ↓
ACUMULAT

610 m
ALTURA
MÀXIMA

650 m
ALTURA
MÍNIMA

233 m
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El participant en la caminada en qualsevol de les dues opcions de recorregut (a, b) declara que coneix
els riscos generals de les activitats que es desenvolupen al medi natural, que ha estat informat de tots
els riscos específics d’aquesta activitat concreta i els accepta voluntàriament i es compromet a
col·laborar activament en el bon funcionament de l’activitat.

ACCEPTO FULL D’INSCRIPCIÓ

Es realitzaran reportatges fotogràfics o de vídeo durant el desenvolupament de la caminada que es divulgaran a les xarxes
socials habituals. La inscripció o participació en la caminada popular-de Garriga implica la cessió dels drets d’imatge de les
persones inscrites o participants. El Centre Excursionista Garriguenc podrà publicar imatges de l’activitat per qualsevol mitja,
paper o informàtic, sense requerir-ne l’autorització expressa dels participants, comprometent-se a fer-ne un ús responsable i
sempre respectant l’honor de les persones.
El fet d’inscriure’s a la caminada representa l’acceptació d’aquest reglament. Qualsevol altre cas que no estigui previst en aquest
reglament serà resolt per l’organització. El Centre Excursionista Garriguenc es reserva el dret d’admissió.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades
personals subministrades al Centre Excursionista Garriguenc a través de qualsevol mitjà, sigui presencial o informàtic (pàgina
web, correu electrònic o qualsevol altre mitjà) seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part de l’arxiu
automatitzat del Centre Excursionista Garriguenc, el qual ha estat degudament registrat a l’Agencia Española de Protección de
Datos.
Les dades personals seran utilitzades per a gestionar la inscripció a l’activitat i per a sol·licitar-ne l’assegurança si s’escau.
Aquestes dades seran conservades amb l’únic objecte de realitzar les tramitacions necessàries, i per a tenir un mitjà de contacte
en cas necessari d’haver de trametre informació relacionada amb l’activitat.
Els titulars de les dades subministrades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que
disposa la LOPD. Aquest dret el podran exercir mitjançant l’enviament d’una carta o correu electrònic a la secretaria de l’entitat
indicada el nom i DNI del demandant.

EL SOL FET DE PARTICIPAR EN AQUESTA CAMINADA REPRESENTA L’ACCEPTACIÓ DEL PRESENT
REGLAMENT AIXÍ COM EL FULL D’INSCRIPCIÓ.


