L’Hospitalet Camina

CAMINADES SALUDABLES
Camina i fes salut, alhora que
coneixes indrets naturals molt
interessants
Quart trimestre de 2019

Inscripció gratuïta del 21 al 25
d’octubre o fins a esgotar-ne les places

PRESENTACIÓ
“L’Hospitalet Camina” és un programa municipal que té
com a objectiu la pràctica d’una activitat física saludable
com a eina per prevenir malalties i millorar la salut.
Aquest programa recull la inquietud ciutadana de fer
caminades de llarg recorregut. Proposa la realització d’una
caminada mensual (de 6 i 9 km), que surt del municipi i
s’endinsa en altres poblacions properes, per tal de conèixer
indrets molt interessants i que aporten un paisatge
diferent. En les caminades s’utilitza transport, la despesa
del qual està subvencionada totalment per l’organització.
Al mes de juny es farà la caminada extraordinària de cloenda
a un paratge més llunyà i amb un interès paisatgístic més
gran. Només hi podran participar les persones que hagin
fet un mínim de 4 caminades durant tota la temporada,
d’octubre a maig.
Els guies de les caminades són especialistes de senderisme
i també hi participen voluntaris de la ciutat i servei sanitari.
Tothom major d’edat que vulgui prendre part en les
caminades del programa “L’Hospitalet Camina” ha de
formalitzar-ne la inscripció trimestral, que és gratuïta
i inclou una assegurança d’accident pels participants.
Un curs més, degut a la satisfacció i bona acollida de la
ciutadania en aquest programa, es mantenen les 112
places d’edicions anteriors.
Si esteu interessats en caminar, participeu-hi i gaudiu
d’una activitat i d’uns entorns molt saludables.

Informació de contacte
Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Regidoria d’Esports
Programa Foment de l’Activitat Física
Telèfon: 93 402 65 46 / 93 402 60 65
www.l-h.cat/esports
dinamitzacioesports@l-h.cat
/EsportsLH
També pots ampliar la informació al teu Poliesportiu Municipal

CALENDARI DE CAMINADES 2019-2020
4t TRIMESTRE DE 2019 (OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE)
Inscripcions

del 21 al 25 d’octubre o fins esgotar-ne les places
Dijous

COLLSEROLA, CARRETERA DE LES AIGÜES

oct

Als termes municipals d’Esplugues de Llobregat
i Barcelona

31

Dijous

21

nov

Dijous

12
des

(8,52 km)

DESEMBOCADURA DEL LLOBREGAT
I PLATJA DEL PRAT (8,71 km)
Al terme municipal del Prat de Llobregat
DE MOLINS DE REI AL SALT DE LA RIERADA
(7,46 km)

Al terme municipal de Molins de Rei

NIVELL DE DIFICULTAT DE LES CAMINADES
Per l’interès dels participants, en cada caminada s’ha especificat el
nivell de dificultat en relació a la pendent i la distància.

procés d’inscripció
INSCRIPCIONS
Les inscripcions són trimestrals.
Les places són limitades (112 participants) i s’acceptaran per rigorós
ordre de data d’inscripció.
PUNTS D’INSCRIPCIÓ
Horari: en el seu horari d’obertura habitual
• POLIESPORTIU MUNICIPAL CENTRE
Riera de l’Escorxador, 15. Tel 93 403 29 50
Transport per arribar a la instal·lació: METRO L1 Parada
Rambla Just Oliveras. Bus: M12, L10, L52, L82, L85
• POLIESPORTIU MUNICIPAL FUM D’ESTAMPA
Carrer Rosich, 12. Tel. 93 403 29 85
Transport per arribar a la instal·lació: METRO L5 Parada Collblanc.
Bus: 57, 153, 157, 158
• POLIESPORTIU MUNICIPAL GORNAL
Carrer de Can Trias, 20 Tel. 93 403 69 65
Transport per arribar a la instal·lació: METRO L1 Parada Bellvitge; L9
Parada Can Tries-Gornal
• POLIESPORTIU MUNICIPAL SANFELIU
Carrer de l’Estronci, 60. Tel. 93 402 40 10
Transport per arribar a la instal·lació: METRO L5 Parada Can Buxeres.
Bus: L10, L85
• PISCINES MUNICIPALS DE L’HOSPITALET
Carrer de Rosalía de Castro, 39. Tel. 93 403 29 60
Transport per arribar a la instal·lació: METRO L1 Parada Torrassa.
Bus: L85
Serà imprescindible presentar el comprovant d’inscripció
a l’organització el dia de la caminada

PRIMERA CAMINADA
COLLSEROLA, CARRETERA DE LES AIGÜES

Dificultat
FÀCIL

Desnivell
pujada 35 m

Longitud
8,52 km

Temps
3 h 35 min

Dijous, 31 d’octubre de 2019
Horari
De 9.30 a 14.15 h
Sortida i arribada
Carrer de la Riera de l’Escorxador, davant del Poliesportiu Municipal Centre
Localització
Als termes municipals d’Esplugues de Llobregat i Barcelona
Descripció de l’itinerari
Aquesta caminada ens portarà des de la plaça Mireia, just a sota
de Sant Pere Màrtir, fins al Pla dels Maduixers, a tocar del Tibidabo.
Caminarem per la carretera de les Aigües tot resseguint la falda sud
de la muntanya de Collserola, la qual cosa ens permetrà gaudir d’unes
excepcionals vistes de la ciutat de Barcelona i gran part de la seva àrea
metropolitana

SEGONA CAMINADA
DESEMBOCADURA DEL LLOBREGAT
I PLATJA DEL PRAT
Dificultat
fàcil

Desnivell
pujada 20 m

Longitud
8,71 km

Temps
3 h 50 min

Dijous, 21 DE NOVEMBRE de 2019
Horari
De 9.30 a 14.15 h
Sortida i arribada
Carrer de la Riera de L’Escorxador, davant del Poliesportiu Municipal Centre
Localització
Al terme municipal del Prat de Llobregat
Descripció de l’itinerari
Anirem a visitar la nova desembocadura del riu Llobregat i des d’aquí
caminarem fins a la platja del Prat. Aquest és un dels entorns més
protegits del Delta de Llobregat. Veurem els profunds contrastos entre
en món natural pel qual ens mourem i l’entorn industrial, residencial i
aeroportuari que ens envoltarà.

TERCERA CAMINADA
DE MOLINS DE REI AL SALT DE LA RIERADA

Dificultat
MITJANA

Desnivell
pujada 141 m

Longitud
7,46 km

Temps
3 h 45 min

Dijous, 12 de DESEMBRE de 2019
Horari
De 9.30 a 14.15 h
Sortida i arribada
Carrer de la Riera de l’Escorxador, davant el Poliesportiu Municipal Centre
Localització
Al terme municipal de Molins de Rei
Descripció de l’itinerari
Itinerari ben interessant que ens porta per la riera de Vallvidrera, molt a
prop de la seva desembocadura al riu Llobregat. El recorregut combina
entorns boscosos humits, poc freqüents a la nostra comarca, amb
zones agrícoles de gran interès paisatgístic i cultural.

NORMES I RECOMANACIONS
Tots els participants han de conèixer i seguir
les normes següents:
• Cal ser puntual al lloc de la sortida.
• Carnet de les caminades: els participants han de portar, a totes les
caminades, la targeta que l’organització lliura a principi de temporada.
• Es recomana seguir les instruccions del guia, que estarà
degudament identificat.
• Per a la bona marxa de les caminades, és important no superar
la posició del guia i no quedar-se més endarrerit que el tècnic
de l’organització, que farà d’escombra del grup.
• Cal seguir les normes de comportament cívic: fer un bon ús
del mobiliari urbà, respectar la flora i la fauna i també el dret
a circular de les persones alienes a la caminada.
• Davant de qualsevol dubte, cal adreçar-se a alguna persona
de l’organització degudament identificada.
• Cada caminant hi participa sota la seva responsabilitat i ha de
disposar d’un nivell de condició física suficient per afrontar
l’activitat. És per això que es recomana a tots els participants que
realitzin un control o revisió mèdica. L’organització no es fa
responsable de cap incident que es pugui produir durant la 		
caminada per motiu de la condició física dels caminants.
• Qualsevol incompliment de la normativa de les caminades, així com
de les instruccions dels guies organitzadors, suposarà la penalització
als participants que les incompleixin, podent comportar, segons la
gravetat, l'expulsió del programa de caminades.

Recomanacions per a la caminada:
• Alimentació: s’aconsella als participants que mengin alguna
cosa a casa (que no hi vinguin havent pres només el cafè). Han
de portar l’esmorzar i l’aigua pel recorregut.
• Equipament: s’ha de portar calçat apropiat (com a mínim,
sabatilles esportives de sola gruixuda), protecció per a la pluja
si el temps es veu insegur, pal d’excursionista (opcional), roba
d’abric si fa fred, protecció pel cap (gorra) i una motxilla petita
a l’esquena per a l’aigua i l’esmorzar.
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