
            
 

 

PASSEJADA A SANT POL DE MAR 
 

DIMECRES 3 D’ABRIL DE 2019 
 
1- Sortida: 8:00h Estació d’autobusos d’Igualada 
       8:05h Passeig Verdaguer (alçada C. Òdena).  
       8:10h Avinguda Balmes (pisos Punto Blanco). 
           
2-Tornada: 15:30h Sortida de Sant Pol de Mar 
 
3- Recomanacions: Cal menjar alguna cosa abans de marxar. 
 
4- Alimentació: Cal portar aliments per a dos àpats: esmorzar, dinar i aigua. 
 
5- Recordatoris: S’han de portar dues bosses: la motxilla amb l’esmorzar, aigua i 
protecció per la pluja o el sol i una altra bossa amb la beguda i el menjar pel dinar. 
 
6- Recorregut: Aquesta és una passejada ideal per fer-nos una idea precisa de l’espai on 
es troba situat Sant Pol de mar. Poble de mar però també de muntanya, podrem observar 
a la perfecció la seva vessant de poble pescador i de poble de pagesia. Els 150m de 
desnivell i el 8km pels quals es realitzarà la caminada transcorreran pel Sant Cebrià de 
Vallalta i Sant Pol de Mar, tot passant pel límit del terme municipal de Calella. Aquesta 
passejada és força exigent, tant en duració com en dificultat d’itinerari. No  obstant, 
l’itinerari es pot fer sense problemes. 
 
7- Temporalització 

 8:00h     Sortida d’Igualada. 
 9:30h    Arribada dels grups. 
 9:30 a 10:00h Esmorzar 
10:00h Trasllat amb autocar al punt d’inici de la passejada (Sant 

Cebrià de Vallalta) 
10:15h    Inici de la passejada. 
11:15h   Arribada a l’antic abocador de Calella 
13:00h   Arribada a l’ermita de Sant Pau (construïda al S. XI) 
13:45h  Arribada al lloc on dinem 
14:00h  Dinar i dinamització 
15:30h    Comiat. 

 
8- Equipament: calçat apropiat, roba còmode, carnet del passejant i mocador blau.  
 
Durant la passejada caldrà utilitzar els pals de marxa nòrdica que donarem al baixar 
de l’autocar.  
 
9- Altres passejades: Cloenda:15 o 16 de maig de 2019 a Manresa  
 

Telèfon de contacte: 691660221 (Teresa) 


	               
	PASSEJADA A SANT POL DE MAR 
	DIMECRES 3 D’ABRIL DE 2019 




