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El 8 DE MARÇ, L’HOSPITALET CAMINA
AMB LES DONES

RECORREGUT DE LA CAMINADA
8 de març de 2016

Dia Internacional de la Dona

Inici: Rambla de Just Oliveras. Des de l’estàtua de L’Acollidora (1), pujarem per la rambla
de Just Oliveras fins a la sortida del Metro (L1), agafarem la calçada lateral de l’avinguda
de Josep Tarradellas i Joan i entrarem al parc de Can Buxeres (2); hi farem un breu recorregut i sortirem per l’avinguda de Can Serra (3). Després caminarem per aquesta avinguda
i travessarem pel parc de Can Cluset (4) fins a arribar al parc de les Planes (5), per on
farem un breu recorregut, i sortirem al carrer del Teide (6). Baixarem pel carrer del
Teide fins a arribar a la plaça de Granada (7), continuarem per l’avinguda de Catalunya
i entrarem al parc de la Torrassa (8). Farem un breu recorregut per aquest parc i sortirem pel carrer de l’Albereda, continuarem pel carrer del Progrés (9), plaça Espanyola
(10) i carrer de la Mare de Déu dels Desemparats (11). Anirem baixant cap a la ronda
de la Torrassa (12), plaça del Vidre (13) i ronda de la Via (14) fins a agafar el carrer
de la Riera Blanca, per on baixarem fins a la plaça de Can Colom (15). Arribada: Masia
de Can Colom.

Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament
de L’Hospitalet organitza la IV Caminada Popular com a homenatge a totes les dones
que han destacat en la reivindicació d’un societat més justa i menys discriminatòria,
i com a recordatori de la necessitat de continuar treballant i fent camí per aconseguir
aquests objectius.
Quin dia?
A quina hora?
Quina distància?
Sortida
Arribada
Què cal portar?

Dimarts, 8 de març de 2016
De 10.30 a 12.30 h
5 quilòmetres, aproximadament, amb un desnivell baix
De L’Acollidora, rambla de Just Oliveras
A la Masia de Can Colom, plaça de Can Colom, 1
Calçat i roba còmodes per caminar
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