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Reglament l’Alzinar- Montserrat a peu 2014 
 

 La caminada popular esta oberta a tothom, tot i que les places son limitades. 

 La caminada popular és de caire familiar i no competitiu, per tant no hi haurà 
classificacions. 

 La SORTIDA serà a la Pl. de l’Estació i l’ ARRIBADA en autocar a l’Ajuntament de 
Masquefa.  

 En el recorregut disposarem de guies de l’organització que acompanyaran als 
caminants durant el trajecte. També tindrem dos punts de avituallaments, el primer 
per esmorzar (cadascú haurà de portar el seu esmorzar, l’organització oferirà fruita, 
xocolata, fruits secs, aigua i vi ), el segon avituallament el trobareu a l’arribada a 
Montserrat. 

 En cas de mal temps o d’altres imprevistos, l’organització per a garantir la seguretat 
dels participants podria o bé anul·lar-la o canviar la data. 

 Tot participant eximeix a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident 
o lesió. 

 Els caminaires menors d’edat cal que aportin una autorització dels pares o tutors 
legals per tal de participar a la caminada. Aquesta autorització la podeu entregar el 
mateix dia de la caminada o enviar-la prèviament per correu electrònic a l’adreça 
alzinar@ateneus.cat.  Podeu descarregar el formulari d’autorització aquí 

 Tots els participants tenen l’obligació de: Tenir l’estat físic i els coneixements 
teòrica/pràctics necessaris per a la realització de la caminada popular 
 

HORARIS DEL DIUMENGE 11 D’ABRIL 

 4:30 Entrega de dorsals (A la Plaça de l’Estació) 

 05:00 Inici de la Caminada 

 08:00 Sortida d’autocar fins a Collbató ( Davant de l’Ajuntament de Masquefa) 

 13’30h Tornada de Montserrat en autocar (Pàrquing autocars de Montserrat) 
 

Termini d’inscripció fins el 8 de maig o a l’arribar als 100 inscrits. L’organització és 
reserva el dret d’admetre inscripcions a partir d’aquesta data en funció del número d’inscrits.  
 
PREUS I INSCRIPCIÓ: SOCIS 8€ / NO SOCIS 12€. Les inscripcions es formalitzaran de la 
forma següent:  
 

 A les oficines de l’Alzinar. De dilluns a divendres de 10h a 13h o dilluns de 18h a 20h 
i dimecres de 17h a 19h.  

 Mitjançant un ingrés bancari al número de Banc de Sabadell  0081 1645 01 

0001000705, indicant el vostre nom i cognoms. També s’ha de complimentar el 

formulari d’inscripció i enviar signat conjuntament amb el comprovant de pagament a 
alzinar@ateneus.cat. La inscripció no quedarà formalitzada fins que s’hagi realitzat el 
pagament. L’organització retornarà un correu confirmant la inscripció.  
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