
Caminada del Nadal solidari
15 de desembre 2019

Realització: Club Excursionista Pirenaic
Lloc de sortida i d'arribada: Parc de la Ciutadella (pg. dels Til·lers, prop de
l’estàtua del general Prim) (Metro L1 Arc de Triomf i L4 Barceloneta).
Hora de sortida: de 9:00 a 9:30 h       
Hora límit d'arribada: 13:00 h
Distància: 10,650 aprox.                      
Durada aproximada: 3:30 h
Avituallament i control de pas: Parc Joan Miró (de 10 a 11:30 h)

Itinerari: Parc de la Ciutadella (#), pg. Picasso, c. Ribera, El Born
Centre Cultural (1), c. Comerç, c. Davant del Portal Nou, c. Rec
Comtal, pl. Sant Pere , sant Pere de les Puelles (2), c. Sant Pere Més
Alt, Palau de la Música Catalana (3), Via Laietana, c. Magdalenes, pl.
dels Peixos, c. Duran i Bas, av. Portal de l’Àngel, pl. Cucurulla, c.
Portaferrissa, c. Carme, c. Riera Alta, c. Tamarit, Mercat de Sant Antoni
(4), av. Mistral, c. Vilamarí, parc Joan Miro (C)(control de pas i avitual-
lament), c. Vilamarí, av. Roma, c. València, pg. de Gràcia, Casa Milà
(5), c. Provença, av. Diagonal, c. Girona, ronda de Sant Pere,
Monument a Rafel de Casanovas (6), Monument a Lluís Companys
(7), arc de Triomf, pg. Lluís Companys i parc de la Ciutadella (#). 

NADAL SOLIDARI:
Per tal de contribuir a cobrir les necessitats dels més necessitats,

s’ha arribat a un acord amb CÀRITAS per instal·lar a la sortida de la
caminada un punt de recollida d’aliments (es prega de concentrar les
ofrenes en: Llet normal, llet sense lactosa, llet per nadons, conserves,
llegum cuit en pots de vidre, llegum cru, embotits al buit, galetes, oli,
sucre i pasta. Es demana la col·laboració de tots els participants en
l’aportació d’aquest tipus d’ajuda i s’apel·la a la sensibilitat de les
festes nadalenques perquè la generositat sigui significativa.
Per tractar-se de la caminada del nadal solidari, s’ha decidit destinar

l’import del menjar de l’avituallament i de l’arribada, a la compra d’ali-
ments per col·laborar en la recapta.
Per aquest mateix motiu, a l’arribada no s’efectuaran els sorteigs que

habi-tualment es fan i l’import dels que se sortejaria també serà des-
tinat a la compra d’aliments per a la recapta. 

Organització
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