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CICLE PASSEJADES “ CAMINEM CAP ELS CENT” 
 

LLIÇÀ D’AMUNT 3 DE FEBRER DE 2016 
 

INFORMACIÓ GENERAL 

ADREÇA DEL LLOC DE TROBADA 

 
El lloc de trobada és al C/ del Segre, núm. 65 Lliçà d’Amunt. És el Centre Cívic de Palaudàries 
de Lliçà d’Amunt.  
 
 
TROBADA I INICI DE LA PASSEJADA  
 
A les 9’30h l’autocar ha d’arribar PUNTUALMENT a l’aparcament del Centre Cívic de 
Palaudàries de Lliçà d’Amunt. La Policia Local i/o Protecció civil seran els responsables 
d’indicar a on hauran d’aparcar els autocars.  
Tots els participants hauran de baixar i adreçar-se cap a l’esplanada del centre cívic de 
Palaudàries a on es farà la benvinguda i l’esmorzar . Allà disposaran de lavabos per si hi han 
d’anar. 
L’autocar haurà d’estar estacionat allà fins a la finalització de la passejada , moment en què 
els participants hauran de pujar a l’autocar per ser traslladats al Pavelló d’Esports a on es 
farà el dinar. 
 
FINALITZACIÓ DE LA PASSEJADA 
 

La passejada finalitzarà al mateix Centre Civic de Palaudàries. A les 12h aproximadament  el 

conductor de l’autocar haurà d’estar a  l’aparcament per portar als participants cap al Pavelló 

d’Esports. Està previst acabar la passejada de 12’00h a 12’30h, però millor que hi sigui una 

estona abans per si finalitzem més aviat del què tenim previst. 

Quan s’arribi al Pavelló d’Esports, l’autocar es quedarà estacionat a l’aparcament indicat per la 

policia fins l’hora de marxar que serà puntualment  entre les 15’30h i les 15’45h.  

 
 
TEMPORALITZACIÓ 
 

9’30h: arribada de tots els autocars al Centre Cívic de Palaudàries. 

9’30 a 9’45h: desplaçament fins al lloc de trobada i lavabos. 

9’45h a 10’15h : benvinguda i esmorzar 

10’15h:  inici de la passejada.  

12’00h-12’30h aprox.: finalització de la passejada. Els autocars han d’estar a l’aparcament. 

12’30h: els participants pugen a l’autocar per anar cap al Pavelló d’Esports.  

13 a 13’30h: inici del dinar al Pavelló d’Esports. 

15’30h: comiat i fins la pròxima 
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RECOMANACIONS 
 

ALIMENTACIÓ: Aconsellem als participants que mengin alguna cosa a casa. Han de portar 

aliment i aigua per a dos àpats (esmorzar i dinar). El dinar el poden deixar a l’autocar, ja que 

un cop finalitzi  la passejada tornaran a pujar-hi per anar cap al Pavelló d’Esports a dinar. És 

molt important que portin aigua. No hi haurà avituallament durant el transcurs de la 

passejada. 

 

EQUIPAMENT: Portar calçat apropiat per fer aquestes passejades, protecció per la pluja si el 

temps es veu insegur, pal d’excursionista (opcional), roba d’abrigar i una motxilla petita 

d’esquena per portar les coses personals.  

 

ALTRES INFORMACIONS:  

 

L’organització només donarà aigua al moment de fer el dinar. 

Comunicar el més aviat possible el nombre total de persones que participaran a la nostra 

passejada i si vindrà alguna autoritat. 

Els autocars han d’estar a disposició tota la jornada. 

En cas de previsió de pluja intensa s’anul·laria la passejada. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PASSEJADA 

La passejada s’iniciarà i finalitzarà al Centre Cívic de Palaudàries .Es caracteritza per ser 
un terreny bastant planer però amb un parell de pujades bastant fortes. El recorregut és 
d’uns 6 km aproximadament . 

 

TELÈFONS DE CONTACTE 

PAVELLÓ D’ESPORTS DE LLIÇÀ D’AMUNT:  938.607.025 

e-mail: borrascr@llicamunt.cat 

COORDINADORA D’ACTIVITATS: RAQUEL BORRÀS 637.177.050/ 938.607.025 

MONITORA D’ACTIVITAT FÍSICA GENT GRAN: LOLI MONTORO  661.364.421 
 



 

 

 

 

                C. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt  tel.: 93 841 52 25  fax: 93 841 41 75  a/e: ajuntament@llicamunt.cat  web: 

www.llicamunt.cat 

 


	INFORMACIÓ GENERAL
	ADREÇA DEL LLOC DE TROBADA
	A les 9’30h l’autocar ha d’arribar PUNTUALMENT a l’aparcament del Centre Cívic de Palaudàries de Lliçà d’Amunt. La Policia Local i/o Protecció civil seran els responsables d’indicar a on hauran d’aparcar els autocars. 
	L’autocar haurà d’estar estacionat allà fins a la finalització de la passejada , moment en què els participants hauran de pujar a l’autocar per ser traslladats al Pavelló d’Esports a on es farà el dinar.
	FINALITZACIÓ DE LA PASSEJADA
	TEMPORALITZACIÓ
	RECOMANACIONS

