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Per menjar:

Restaurant Dusfort
T. 636 60 79 13

Per dormir (allotjaments rurals):
Cal Prat
T. 93 869 87 84 / 650 93 64 00
www.calprat.net
El Colomar de Cal Vila
T. 93 869 91 85 / 647 08 20 71
www.calvila.com
Cal Ros
T. 93 869 92 41 / 617 42 60 91
www.calros.info

ORGANITZA:

Cal Marianet
T. 678 36 22 79
www.calmarianet.com
Cal Farrés
T. 660 90 29 92 / 657 56 39 65
www.calfarres.com
Cal Xelín
T. 696 86 83 51
www.calxelin.com
Altres:
Consorci per a la Promoció de l’Alta Anoia
T. 93 868 03 66
www.altaanoia.info
COL·LABORA:
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Coneix Calonge
CAMINADA POPULAR DE

CALONGE DE SEGARRA
Ruta de Mirambell - La Caseta - La Casanova Cal Seneca - La Guàrdia - Ferrera

DIUMENGE 4 DE JUNY DE 2017
Recorregut ruta llarga: 16,7 km. Recorregut ruta curta: 11,7 km.
Sortida: 9:00 h del matí
Lloc: Plaça del poble de Mirambell
Lliurament de tiquets esmorzar entre 7:45 i 8:45 h del matí

L’ entitat organitzadora no es fa responsable de les possibles lesions o danys que puguin patir els participants a la caminada popular Coneix Calonge. El fet de participar en aquesta caminada és considerat un
acte de lliure voluntat del participant i, per tant, totalment sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
L’activitat no està federada.
Els participants a la caminada queden assabentats dels següents punts exposats i se subroguen als mateixos:
- No es recomana participar a la caminada si es pateix algun tipus de malaltia o lesió.
L’entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que es puguin patir.
- Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’algun major d’edat que se’n faci responsable.
- L’entitat organitzadora pot fer fotografies dels participants a la caminada i aquestes imatges
poden ser publicades en diferents mitjans (web, xarxes socials, premsa, etc.).
- El nivell de dificultat de la caminada és mitjà – alt, per la qual cosa es recomana dur calçat
còmode i adequat.
- Es recomana dur crema solar per a protegir-se del sol.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas de pluja o estat meteorològic advers.

Esmorzar i avituallament: GRATUÏT PER ALS INSCRITS
Inscripció obligatòria: GRATUÏTA - Fins al dijous 1 de juny de 2017
Inscripcions a l’Ajuntament de Calonge de Segarra: T. 93 868 04 09
(de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h) o bé per correu electrònic a l’adreça: calonge@diba.cat. Al fer la inscripció cal indicar nom,
cognoms i adreça de la persona inscrita.
Màxim 300 participants per rigorós ordre d’inscripció.

