
Caminada a Horta - Guinardó
09 de febrer 2020

Realització: Unió Excursionista de Catalunya d’Horta
Lloc de sortida i arribada: Plaça Salvador Riera (Metro L4 Guinardó - Hospital de
Sant Pau).  

Hora sortida: de les 9:00 a les 9:30 h.                Hora límit d’arribada: 13:00 h.
Distancia aproximada: 12,150 km.                    Durada aproximada: 4:00 h.

Avituallament i control de pas:  Parc Rieres d’Horta (10:00 – 11:30 h).

Itinerari: Pl. de Salvador Riera/Mas Guinardó (#), c. dels Garrofers, av. de la Mare de
Déu de Montserrat, c. d’Amílcar, pl. Catalana, c. de la Torre dels Pardals, c. de la
Marquesa de les Caldes de Montbui, pg. de Maragall, pl. Torre Llobeta (1), c. de Pintor
Mir, c. de Pitàgores, c. de Cartellà, pg. de Fabra i Puig, Sant Francesc Xavier (2), c.
d’Hedilla, pg. de Valldaura, av. de l’Estatut de Catalunya, av. del Cardenal Vidal i
Barraquer, jardins Rosa de Luxemburg (3), pg. de Feliu, c. d’Alarcon, av. del Marquès
de Castellbell, c. de Beatriu, rambla del Carmel (4) (Control i avituallament) c. del
mlobregós, mercat del Carmel (5), c. de la Conca de Tremp, c. de l’Alcalde de
Zalamea, santuari del Carmel (6), c. de Calderón de la Barca, c. de la Gran Vista, c.
del Doctor Bové, c. del Penyal, c. de Maurici Vilomara, c. de Descans, pg. de la Font
d’en Fargues, c. de Picó i Campamar, c. del Pintor Pradilla, c. de Maurici Vilomara,
parc del Guinardó (7), c. sant Joan de les Abadesses, c. Francesc Alegre, c. de Thous,
jardins d’Hiroshima, parc de les Aigües (7), ronda del Guinardó, c. de Cartagena, av.
de la Mare de Déu de Montserrat, c. del Torrent d’en Melis, ronda del Guinardó, c. de
les Flors de Maig, c. de Feliu, c. Antic del Guinardó, jardins de Frederica Montseny i
pl. Salvador Riera/Mas Guinardó (#).

Observació:
L’equip escombra procedirà a retirar la senyalització a partir del moment que es tan-
qui el punt de sortida. El punt de control i el d’arribada es tancaran a l’hora que hi
arribi l’equip escombra, encara que sigui abans de l’hora límit establerta.

Avituallament
Com que no hi ha inscripció prèvia l’organització no pot saber amb anticipació el
nombre de participants que hi haurà, per tant, la distribució de líquids i/o sòlids s’e-
fectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions efectuades. Els participants
hauran de proveir-se, segons les seves necessitats, de l’aigua i el menjar necessari
per realitzar l’activitat, ja que el que es pugui donar al llarg de l’itinerari són sola-
ment ingestes de manteniment.

MÉS INFO: www.euro-senders.com/barnatresc.- tel. 616 672 173 (dilluns fei-ners
de 17 a 21 h.- asenexba@euro-senders.com. 
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