ESQUEMA D’ACCÉS AL SOLER:

Per dormir i dinar, visiteu
www.calongesegarra.cat (apartat turisme)
ORGANITZA:

T. 9 3 8 6 8 0 4 0 9
w w w. c a l o n g e s e g a r r a . c a t
E-mail: calonge@diba.cat
COL·LABORA:

L’entitat organitzadora no es fa responsable de les possibles lesions o danys
que puguin patir els participants a la caminada popular Coneix Calonge. El fet
de participar en aquesta caminada és considerat un acte de lliure voluntat del
participant i, per tant, totalment sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
L’activitat no està federada ni disposa de cap assegurança.
Els participants a la caminada queden assabentats dels següents punts exposats i se subroguen als mateixos:
- No es recomana participar a la caminada si es pateix algun tipus de malaltia o lesió. L’entitat organitzadora no es fa responsable dels danys que
es puguin patir.
- Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’algun major d’edat que se’n
faci responsable.
- L’entitat organitzadora pot fer fotografies dels participants a la caminada
i aquestes imatges poden ser publicades en diferents mitjans (web, xarxes socials, premsa, etc.).
- El nivell de dificultat de la caminada és mitjà – alt per la qual cosa es
recomana dur calçat còmode i adequat.
- Es recomana dur crema solar per a protegir-se del sol.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’activitat en cas de pluja o estat meteorològic advers.

CAMINADA POPULAR DE

CALONGE DE SEGARRA
Ruta del Soler - Santa Magdalena de la Vall - Cal Gilet

DIUMENGE 5 DE JUNY DE 2016
Recorregut: 11 km.
Sortida: 9:00 del matí
Lloc: Plaça del poble del Soler
Lliurament de tiquets esmorzar entre 7:45 i 8:45 del matí
Esmorzar i avituallament: GRATUÏT PER ALS INSCRITS
Inscripció obligatòria: GRATUÏTA - Fins al dijous 2 de juny. A
l’Ajuntament de Calonge de Segarra: T. 93 868 04 09 (de dilluns a
divendres, de 9:00 a 14:00h.) o bé per correu electrònic a l’adreça:
calonge@diba.cat. Al fer la inscripció cal indicar nom, cognoms i
adreça de la persona inscrita.
Màxim 300 participants per rigorós ordre d’inscripció.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra us presenta la 9a
caminada popular sota el títol “Coneix Calonge”.
La finalitat de la caminada és conèixer indrets i paratges
del municipi de Calonge de Segarra que són poc concorreguts i en cada edició la caminada surt d’un poble
diferent del municipi. En aquesta edició la caminada tindrà la sortida i arribada al poble del Soler.
Aquesta és una activitat oberta a la participació de totes
aquelles persones que vulguin passar un matí de diumenge passejant i descobrint contrades de Calonge de
Segarra i el seu entorn.
L’itinerari té un recorregut d’uns 11 km. i es preveu que
es pugui realitzar en unes 4 hores, incloent-hi el temps
d’esmorzar.
La caminada sortirà del Soler pel camí d’accés al poble
fins al paratge de “Les Tres Tires”, on l’itinerari entrarà

dins del bosc seguint l’antic camí del Soler a l’església
de Santa Fe de forma paral·lela a la “Rasa de la Censada”, fins creuar el “Torrent Bo”. En aquest punt es
seguirà el “Camí de Cal Oliva” fins a l’església de Santa
Magdalena de la Vall on es repartirà l’esmorzar, havent
passat per les antigues instal·lacions dels “ciments del
Biosca” i per les proximitats de Cal Espinac i de Cal Ninet. Després d’esmorzar la ruta continuarà pel “camí de
Cal Oliva a Cal Mas de l’Arç” passant prop de la font
de Cal Ninet i de les masies de Cal Oliva i de Cal Ferrer.
L’itinerari entrarà al municipi de Castellfollit de Riubregós seguint el camí de Cal Carrasquet, per Cal Bernadí,
Cal Perutxo, Cal Quec Vell i s’endinsarà a l’obaga de
Cal Gilet, fins arribar al camí de Cal Corraler. Seguirem
aquest camí fins al paratge del “Vilar”. En aquest punt el
recorregut continuarà pel camí del Bosc del Nadal fins al
poble del Soler on finalitzarà la caminada.

