
 

18 de març del 
2018 

Caminada circular per 
les 

 Tines de les Solanes   
15Km 

 
 
 

Botifarrada + 1 avituallament + vermut d’arribada 
 

Samarreta record només per les inscripcions anticipades!! 
 Límit data inscripcions anticipades dia 10 de març 

 
Important fer constar la talla de la samarreta quan feu l’ingrès al 

banc. 
 

Opció got retornable amb el logo del centre, 1€. 
Si no, porta el teu got de casa.  
La muntanya neta de plàstic :)           

  

   



 
 

Reglament de la Caminada 
 

1. La sortida serà de 8 a 8,30 del matí a la plaça de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort. 
2. La inscripció es podrà fer de forma anticipada o bé  el mateix dia de la Caminada  
3. Les inscripcions anticipades es podran fer: 
a) A través de la web: https://gotzam.com/camiral 
b) Per transferència bancària al número de compte  ES84 0182 2949 5402 0001 6320 de BBVA, fent constar 
el nom del participant i la talla de la samarreta.  
PREUS: 

• Anticipades: 8€ menors de 10 anys i socis i 10€ la resta de participants 

• Dia caminada: 10€ tothom 
4. És imprescindible presentar el resguard de la transferència el dia de la Caminada, a la taula 
d’inscripcions. No es retornen els diners de les inscripcions anticipades. 
5. La data límit per a les inscripcions anticipades serà el dia 10 de març a les 12 de la nit. Les 
transferències efectuades després d’aquesta data no seran considerades inscripcions anticipades. 
6. El dia de la Caminada es donarà el full de ruta que caldrà conservar per segellar a cada un dels 
controls.  
7. El recorregut estarà degudament senyalitzat amb cinta vermella i blanca. Serà circular i constarà d’uns  
15Km.  La pluja moderada no serà obstacle per a la realització de la Caminada.  
8. Respectem el medi ambient! No llenceu brossa a la muntanya. És recomanable que cadascú porti un 
got propi per poder fer ús de la beguda als avituallaments, o bé fer ús del que us proporciona 
l’organització (opció retornable). 
9. Durant el recorregut hi haurà un avituallament, a més a més d’un esmorzar - botifarrada a meitat de camí, 
que corre a càrrec de l’organització. 
10. El control d’arribada es tancarà a 2 de la tarda.  
11. Tot i que l’organització intenta condicionar els camins per tal que siguin transitables, aquests no estan 
exempts dels habituals perills en un camí de muntanya. Per tant cada participant es fa responsable dels riscs 
que assumeix pels llocs on transita. 
12. L’organització no es fa responsable de possibles accidents. 

Col·labora: 

 

 

  

Organitza: Ctre Excursionista 

del Pont de Vilomara  

cevilomara@gmail.com 

Ceviro Pont de 

Vilomara 

 

https://gotzam.com/camiral
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