
XXVII CAMINADA POPULAR 

“Castellar 360º” 
 
Castellar del Vallès, 11 de maig de 2014 
 
Reglament 
 
Aquesta XXVII Caminada Popular tindrà lloc diumenge dia 11 de maig de 2014. 
 
El mal temps no serà motiu de suspensió de la prova.  
 
Aquesta és una prova sense caire competitiu on el temps invertit no té cap significació 
especial.  
 
El recorregut estarà degudament senyalitzat amb cinta. 
 
La sortida oficial serà de manera lliure entre les 7:30 hores i les 08:30 hores des del 
vestíbul de l’Auditori de la plaça del Mercat, previ segellat de la butlleta d’inscripció. 
 
El control d’arribada estarà al vestíbul de l’Auditori de la plaça del Mercat i finalitzarà a 
les 14.30 hores. 
 
A l’arribada es lliurarà la medalla d’aquesta XXVII Caminada Popular  
 
No hi ha límits d’edat, però és necessari que els menors de 14 anys vagin 
acompanyats d’adults. 
 
En cas de no finalitzar el recorregut haurà de notificar-ho al control més proper i 
entregar-li el full de ruta. 
 
Hi ha previst un servei d’ambulància. Tot i així els organitzadors no es fan 
responsables dels possibles danys que poguessin sofrir els participants per 
comportaments imprudents. 
 
No estan permesos els comportaments incívics amb la natura i/o amb la resta de 
participants. 
 
Els possibles imprevistos seran resolts per l’organització 
 
 
Inscripcions 
 
Divendres 9 de maig  
Local del Centre Excursionista de Castellar 
de les 21h a les 22:30h 
 
Diumenge dia 11 de maig 
A la sortida des de les 07:15h i fins a 15 minuts abans de l’hora límit de sortida 
 
Preu d’Inscripció 
 
7 euros per participant 
5 euros per menors de 25 anys i majors de 65 anys 
inclou assegurança, esmorzar, record de participació 
Places limitades 



 
Recomanacions 
 
Portar aigua 
Portar calçat adequat per caminar per muntanya 
Fer cas dels cartells d’indicació de precaució 
Portar càmera de fotografiar 
 
Organitzen 
 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
 
Col·laboren 
 
Centre Excursionista de Castellar 
Serna 
Bombers Voluntaris 
Club Atlètic Castellar 
Colònies i Esplai Xiribec 
Comissió de Festes de Castellar 
Ràdio Club Castellar 
Cobega S.A. 
Joan Roura 
Marcel Germà 
Antonio López 
 
 


