
Caminada de Montjuïc
10 de novembre 2019

Realització: Foment Excursionista de Barcelona

Lloc de sortida i arribada: Jardins de les Tres Xemeneies (Metro L2 i L3
Paral·lel)
Hora sortida: de les 9:00 a les 9:30 h.
Hora límit d’arribada: 13:00 h.
Distancia aproximada: 11,0 km. 
Durada aproximada: 4:00 h.
Avituallament i control de pas:  Mirador de Migdia (de les 10 a 12:00 hores).

Itinerari: Parc de les 3 Xemeneies (#), c. Mata, c. Piquer, pg. de Montjuic,
ptg. de les Bateries, jardins de Miramar (1), pl. Carlos Ibáñez, carretera anti-
ga de Montjuic, carretera de Montjuic, jardins de Joan Brossa, c. dels
Tarongers, pg. del Migdia, carretera del Castell, Camí del Mar (2), mirador
del Migdia(control de pas i avituallament), c. del Molí, pg. del Migdia, c. Can
Valero, c. Doctor Font i Quer, pg. Olímpic, c. Foc (3), c. Pierre de Coubertin,
c. Jocs del 92, av. de l’Estadi, pl. Sant Jordi (4), av. Muntanyans, pg. Jean
Forestier, peu Palau Nacional (5), pg. Santa Madrona, pg. de l’Exposició,
jardins de la Primavera (6), pg. de Montjuic, c. Mata i parc de les 3
Xemeneies (#).

Observació:
L’equip escombra procedirà a retirar la senyalització a partir del moment que
es tanqui 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 antici-
pació el nombre de participants que hi haurà, per tant, la distribució de
líquids i/o sòlids s’efectuarà mentre hi hagi disponibilitat de les previsions
efectuades. Els participants hauran de proveir-se, segons les seves neces-
sitats, de l’aigua i el menjar necessari per realitzar l’activitat, ja que el que
es pugui donar al llarg de l’itinerari són solament ingestes de manteniment.

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