La ruta de La bassa roja
Us presentem la XIX edició de La Caminada de Caldes, que enguany
s’enfilarà fins a la Bassa Roja del Farell, on hi haurà la divisió de recorreguts. El més llarg pujarà fins al Pic del Vent, per passar posteriorment per la Font Falsa, una surgència natural d’aigua que només brolla
quant plou abundantment. El recorregut curt anirà cap a la Serra Llisa i
baixarà fins a l’alzina de les Tuies, on es retrobaran ambdós camins.
Tant el recorregut curt com el llarg tenen trams exigents de pujada fins
a l’esmorzar. A partir d’aquell moment es diferencien bàsicament en el
quilometratge.
Esperem que gaudiu dels camins, corriols i boscos d’aquesta nova
edició de La Caminada de Caldes.

INsCrIPCIoNs:( des deL 7 febrer fINs aL 5 de març)

**EL MATEIX DIA DE LA CAMINADA, AL PUNT DE SORTIDA.
**INSCRIPCIONS PER INTERNET A:

www.runedia.mundodeportivo.com

**AL LOCAL DEL CECMO ELS DIJOUS A PARTIR DEL
12 DE FEBRER FINS AL 5 DE MARÇ DE 2/4 de 9 A 10 DEL VESPRE.

Sala 1 del Centre Cívic de Caldes.

**SI AQUESTES FORMULES D’INSCRIPCIÓ NO US SON POSIBLES
INTENTAREM TROBAR SOLUCIONS A CADA CAS. CONTACTEU AMB
amicsdelsender@gmail.com

Esporta
Plaça Moreu, 12
08140 Caldes Montbui
esporta@base.net

regLameNt de La CamINada
1.- La sortida serà de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del matí des del Parc de Can Rius
2.– La inscripció es podrà fer el mateix dia de la Caminada o bé de forma anticipada. És
necessari donar el nº de D.N.I. per a temes burocràtics.ELS MENORS DE 18 ANYS CAL QUE
PORTIN UNA AUTORITZACIÓ SIGNADA DEL PARE, MARE O TUTOR.
3.– Les inscripcions anticipades es podran fer a partir del 7 de febrer fins al 5 de març
en la forma especificada a la darrera pàgina d’aquest díptic. No es retornen els diners de
les inscripcions anticipades.
4.– A totes aquelles persones que facin la inscripció anticipada i tinguin l’assegurança
FEEC o FEDME, en acabar la Caminada se’ls retornaran 2€ de la inscripció. NOMÉS INSCRIPCIONS ANTICIPADES. Caldrà ensenyar la llicència.
5.– Cal portar got pels avituallaments. La organització no facilitarà gots als punts on
es dona beguda. Preservem el medi ambient, no llenceu deixalles al bosc.
6.– El recorregut de la caminada és de 18,100 quilòmetres i té un desnivell d’uns 750
metres de pujada. Recorregut alternatiu de 13,200 quilòmetres i 600 metres de desnivell.
A l’esmorzar hi haurà la divisió de recorreguts. El desviament cap a la ruta llarga es
tancarà a les 10:30 hores ( km. 6,400 ).
7.- Aquesta prova és una CAMINADA, no és una prova competitiva, si la voleu fer corrent
cal que respecteu els que la fan caminant, i tingueu en compte que els temps de referència es prenen per fer-la caminant. Algun control pot ser que encara no estigui plenament
enllestit si la feu corrent.
8.– El dia de la Caminada es donarà el full de ruta que caldrà conservar per segellar a cada
control. A l’arribada caldrà presentar-lo degudament segellat per a poder obtenir
l’obsequi. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes i marques de guix al terra.
9.– PER QUESTIONS ORGANITZATIVES

NO ES PODEN PORTAR GOSSOS A LA CAMINADA.
10.– Durant el recorregut hi haurà diferents avituallaments, amb menjar i beguda, distribuits aproximadament cada 4 o 5 quilòmetres.
11.– Si per qualsevol motiu decidiu no continuar el recorregut cal comunicar-ho a
l’organització.
12.– Tot i que l’organització intenta acondicionar els camins per tal que siguin transitables, aquests no estan exempts dels habituals perills en un camí de muntanya. Cada participant es fa responsable dels riscs que assumeix pels llocs on transita.
13.– Els camins son espais oberts a la circulació d’altres vehicles o persones. Tinguem
tots respecte per als altres usuaris. En alguns punts és possible coincidir amb vehicles
rodats ( bicicletes, quads, motos,etc) . SIGUEM PRUDENTS I VIGILANTS TOTS.
14.– Els socis del CECMO poden fer la inscripció anticipada a 9 € (si estan federats tindran
també la devolució de 2€ acabada La Caminada) , els dijous,des del local del CECMO o
posant-se en contacte des del correu amicsdelsender@gmail.com
15.– Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la Caminada.
L’organització podrá utilitzar les imatges de La Caminada per motius d’interés propi.
16.– L’organització no es fa responsable de possibles accidents.

dades d’INsCrIPCIó
Qui s’inscriu admet conèixer les normes de la Caminada
i les accepta per poder participar en la mateixa.

NOM:……………………………………………..

( espai per a la organització )

COGNOMS…………………………………………………………………..
ADREÇA:……………………………………………………………………..
POBLACIÓ:…………………………………………………………………..
D.N.I. :………………………………………………………………………...
TELÈFON:……………………………
ANY NAIXEMENT:………………….

MENORS DE 18 ANYS HAN DE PORTAR AUTORITZACIÓ DE PARE/MARE
O TUTOR.

CORREU ELECTRÒNIC......................................................................
( EN MAJÚSCULES MILLOR )
*Totes les dades facilitades per a la inscripció seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord a la Llei Orgànica sobre Protecció de Dades.

Preus de La CamINada
Anticipada

Mateix dia

Adult
12 euros
15 euros
___________________ ——————————————————————————Infantil(nascuts a
8 euros
10 euros
partir març 2007)
*SOCIS DEL CECMO: INSCRIPCIÓ ANTICIPADA PER 9 € (vegeu punt 14 reglament)
**ATENCIÓ: A LES PERSONES AMB INSCRIPCIÓ ANTICIPADA I LLICÈNCIA FEDERATIVA
(FEEC/FEDME), EL DIA DE LA CAMINADA ES RETORNARAN 2€. (punt 4 del reglament)
*AMICS DEL SENDER:
www.amicsdelsender.caldes.ppe.entitats.
diba.cat
amicsdelsender@gmail.com

+i

*Centre Excursionista Caldes:
Sala 1 del Centre Cívic de Caldes.
( C/ Buenos aires, 16-18 )
www.cecmo.net // info@cecmo.net

