
CAMINADES
I SENDERISME
DE LA GENT GRAN
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE.  GENER - MARÇ 2019

PROGRAMA D’ACCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L’ENVELLIMENT
ACTIU DE LES PERSONES GRANS

Espais:
• Espai Esquerra de l’Eixample (Rosselló, 78-80. Tel. 934 108 265)
• Espai Sant Antoni (Comte Borrell, 44-46, interior d’illa. Tel. 934 516 736)
• Espai Sagrada Família (Mallorca, 425-433, 5a pl. Tel. 932 562 831)
• Casal Carlit (Roger de Flor, 162 - interior d’illa. Tel. 932 324 967) 
• Espai Fort Pienc (Pl. Fort Pienc, 4-5. Tel. 932 327 827)
• Espai M. Aurèlia Capmany (Enric Granados, 47, bx. Tel. 934 536 075)
• Espai Montserrat Olivella (Calàbria, 260. Tel. 937 061 234)

Horaris:
De dilluns a divendres de 10.30 a 12.30 h i de 17 a 19 h

barcelona.cat/dretssocials

INSCRIPCIONS

• Les inscripcions es tramitaran presencialment o per telèfon* en els se-
güents espais:

- Espai Esquerra de l’Eixample (Rosselló, 78-80. Tel. 934 108 265)
- Espai Sant Antoni (Comte Borrell, 44-46. Tel. 934 516 736)
- Espai Sagrada Família (Mallorca, 425-433, 5a pl. Tel. 932 562 831)
- Casal Carlit (Roger de Flor, 162 - interior d’illa. Tel. 932 324 967) 
- Espai Fort Pienc (Pl. Fort Pienc, 4-5. Tel. 932 327 827)
- Espai M. Aurèlia Capmany (Enric Granados, 47, bx. Tel. 934 536 075)
- Espai Montserrat Olivella (Calàbria, 260. Tel. 937 061 234)

• Les activitats són gratuïtes però cal formalitzar la inscripció 7 dies abans 
de cada sortida, de dilluns a divendres de 10.30 a 12.30 h i de 17 a 19 h 
(no es tramitarà cap inscripció fora d’aquestes dates i horaris). Quan la 
data d’inici d’inscripció coincideixi en un dia festiu, quedarà ajornada pel 
següent laborable.

• Cada persona podrà tramitar com a màxim dues inscripcions.

• Per poder participar de les activitats, cal tenir 60 anys o més, ser prejubi-
lat/ada de 55 anys, residir al districte de l’Eixample o ser soci/a d’un Casal 
o Espai de Gent Gran Municipal de l’Eixample o d’una entitat de gent gran 
del mateix.

*És imprescindible tenir a mà totes les dades personals que es puguin demanar telefònica-
ment per agilitzar la inscripció.
La persona que s’inscriu PER PRIMERA VEGADA a l’activitat cal que ho faci de manera pre-
sencial.

Els desplaçaments en transport públic van a càrrec dels participants.

Més informació: lameva.barcelona.cat/eixample



Què és un sender?
Un sender és un itinerari que està 
dissenyat de manera que, per ca-
mins, pistes i senders, tot cercant 
els passos més adients, per valls, 
colls o carenes es puguin visitar 
contrades i llocs considerats d’in-
terès paisatgístic, cultural, turístic, 
històric, social, etc.

Què és el senderisme?
El senderisme, pel fet de ser ex-
cursionisme, és la forma més ge-
nuïna d’unió de l’esport, la natura 
i la cultura.

Característiques del recorregut
És apte per a tothom. Els desnivells 
no són significatius i no represen-
ten cap dificultat per a les persones 
amb un mínim d’entrenament.
La durada dels itineraris és de 3 i 4 
hores aproximadament.

SENDERISME
Dimarts, 8 de gener
Vallirana, Salt del Moro, Creu de Puig Vicens, Vallirana
Hora de trobada: 7.30 h
Punt de trobada: Comte Borrell - Rosselló
Durada del recorregut: 3.30 h
Tornada a Barcelona: 14 h
Grau de dificultat: mig
*Transport en autocar, preu aproximat 8 €

Dimarts, 5 de febrer
Santa Maria de l’Estany
Hora de trobada: 7.30 h
Punt de trobada: Passeig Sant Joan - Diputació
Durada del recorregut: 3.30 h
Tornada a Barcelona: 14.30 h
Grau de dificultat: mig
*Transport en autocar, preu aproximat 9 €

Dimarts, 5 de març
Molins de Rei, Sant Bartomeu de la Cuadra
Hora de trobada: 7.30 h
Punt de trobada: Taquilles de Renfe de l’estació de Sants
Durada del recorregut: 3.30 h
Tornada a Barcelona: 14 h
Grau de dificultat: mig

CAMINADES
PER LA CIUTAT
Passejades per la ciutat amb l’objectiu de mantenir una activitat
física moderada. Aquestes caminades tindran una durada
aproximada de dues hores i es faran al matí.
Per participar-hi cal que vingueu amb roba còmode i calçat adequat.

Dijous, 17 de gener
Mercat i barri de Sant Antoni
Hora de trobada: 10 h
Punt de trobada: Mercat de Sant Antoni. Accés c. Urgell-Manso
Durada de la caminada: 2 h

Dijous, 21 de febrer
Horta alta
Hora de trobada: 10 h
Punt de trobada: sortida del metro L3 Mundet, Passeig Vall d’Hebron
Durada de la caminada: 2 h

Dijous, 7 de març
Noms de dona per barris de Sant Martí
Hora de trobada: 10 h
Punt de trobada: sortida del metro L4 Bogatell, c. Pujades - Pere IV
Durada de la caminada: 2 h

Recomanacions:
• Calçat adequat per a caminar per 
la muntanya. Imprescindible per po-
der participar-hi.
• Gorra per protegir-nos del sol.
• Imprescindible portar aigua.
• Aliments i beguda. 
• Motxilla petita. 
• Si el temps és inestable, protecció 
per a la pluja. 
• Bossa de brossa per a les vostres 
deixalles. 
• Un bastó d’excursionista us ajudarà 
a impulsar-vos i a mantenir l’equilibri.
• Cal dur la targeta sanitària.
• Respecteu la natura. Cuideu l’en-
torn, les restes de menjar i altres 
deixalles poseu-les sempre a la bos-
sa de la brossa, (retorneu-les a casa 
o en tot cas depositeu-les als con-
tenidors dels pobles). Sota cap con-
cepte arrenqueu qualsevol tipus de
plantes, flors, herbes, molsa, etc. No 
camineu per fora dels camins.

Requisits per participar
• Cal inscriure’s prèviament per participar en qualsevol de les sortides.
• Les persones participants són responsables dels danys o
 perjudicis que puguin ocasionar a terceres persones, tant físiques
 com jurídiques.
• Les persones participants han de seguir les directrius de seguretat,
 així com les indicacions i els suggeriments dels organitzadors
 o voluntaris de la sortida.
• L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar totalment
 o parcialment el recorregut dels itineraris.
• L’organització declina tota responsabilitat sobre qualsevol dany
 i/o perjudici que la participació a aquesta activitat pugui
 ocasionar a les persones que hi caminin.
• Per a totes les qüestions o aspectes no inclosos en aquesta
 normativa s’aplicaran les resolucions que decideixi l’organització.
• La inscripció implica l’acceptació i el compliment d’aquesta normativa.


