
 

 

 

 

Núm. Soci / Abonat:    Núm. abonat UEC:   Inscrit Núm. :   

 

Nom:   Cognoms:   Edat:   

 

Telèfon Contacte:   e-mail:   

 
Dia, hora i lloc de trobada : Divendres 13 de Juny a les 19:30 hores 

 U.E. Horta – c/ Feliu i Codina, 27. 

 
Barcelona,   de   de 20  

Segell de l’Entitat 
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Núm. Soci / Abonat:    Núm. abonat UEC:   Inscrit Núm. :   

 

Nom:   Cognoms:   Edat:   

 

Telèfon Contacte:   e-mail:   
 

TALLA:  (marqueu la vostra talla) 

Barcelona,   de   de 20  

Signatura del titular 

 

 

Full Inscripció : CAMINADA A MONTSERRAT 

NORMES D´INSCRIPCIÓ: 

La signatura de la inscripció comporta l’acceptació de les normes 
establertes en el full adjunt del reglament de la caminada d’Horta a 
Montserrat. I faig constar que hi participo sota la meva 

responsabilitat 

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), l’informem que les seves dades de caràcter 
personal seran  tractades i recollides en un fitxer, els responsables  
del qual son UNIÓ ESPORTIVA D´HORTA I HORTA ESPORTIVA AIE. 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició  previstos en la citada Llei, adreçant-se a les oficines de les 
entitats. 

 

 

NORMES D´INSCRIPCIÓ: 

La signatura de la inscripció comporta l’acceptació de les normes 
establertes en el full adjunt del reglament de la caminada d’Horta a 
Montserrat. I faig constar que hi participo sota la meva 

responsabilitat 

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), l’informem que les seves dades de caràcter 
personal seran  tractades i recollides en un fitxer, els responsables  
del qual son UNIÓ ESPORTIVA D´HORTA I HORTA ESPORTIVA AIE. 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició  previstos en la citada Llei, adreçant-se a les oficines de les 
entitats. 

 

 

Resguard per a l'interessat a presentar el dia de la Caminada 

(còpia per a l’administració) 

 

 

Preu pels socis de U.E. Horta, abonats 

d’Horta Esportiva, socis d’U.A. Horta i 

socis d’U.E.C. d’Horta : 

20 euros. 

Públic en general: 25 euros 

Inclou:  Samarreta – Avituallaments –

Xocolatada per esmorzar – Autocar 

de tornada – Record i Diploma.  

Preu pels socis de U.E. Horta, abonats 

d’Horta Esportiva, socis d’U.A. Horta i 

socis d’U.E.C. d’Horta : 

20 euros. 

Públic en general: 25 euros 

Si us plau, marqueu el 

preu pagat 

Full Inscripció : CAMINADA A MONTSERRAT 

Places limitades 

M L XL XXL 



                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Caminada d’Horta a Montserrat 2014
 
Les nostres entitats, han proposat 
d’Horta, es per això que ens hem decidit a posar
 

Data: 

Sortida: 13 de Juny, a les 19:3
Arribada: a Montserrat el 14 de Juny

 
Recorregut: 

Distància entre Horta i Monestir de Montserrat , 
El recorregut serà per Collserola, Sant Cugat, 
final amb la pujada fins al Monestir 
Els que estiguin cansats i no puguin o vulguin continuar 
Es realitzaran 4 parades de descans
variar durant la caminada: 

 

23:30h Rubí – parada per sopar. 
03:00h Ullastrell – a
06:00h Olesa de Montserrat 
08:30h Aeri de Montserrat
10:00h a 11:00h arribada a Montserrat. 
12:00h Montserrat –

 
També hi haurà algunes parades de reagrupament

 

Reunió informativa:  
El divendres 6 de Juny a la UEC Horta, 

 
Consells: 

No es tracta d'una cursa sinó d'una
caminada es farà en grup, amb guies al davant
de l’organització al darrera per tancar el grup

 

L’organització considera que el sol fet 

un nivell de condició física i salut 

responsabilitat. 
 
És recomanable portar : 
 

� Calçat adequat còmode i usat.
� Mitjons de recanvi. 
� Peça d'abric lleugera. 
� Capelina 
� Frontal o llanterna. 

� Menjar i beguda per al seu consum propi
� Armilla reflectant per als trams de carretera.
� Una cantimplora o recipient per l’aigua que es facilitarà en els avituallaments
� Telèfon mòbil activat 

 

                       

Caminada d’Horta a Montserrat 2014 

proposat de realitzar la clàssica caminada a Montserrat, des
ecidit a posar-la en marxa. 

30h des de el C.E.M. Horta, carrer Feliu i Codina, 27
a Montserrat el 14 de Juny, després d’unes 14h. de camí. 

i Monestir de Montserrat , uns 53 quilòmetres. 
El recorregut serà per Collserola, Sant Cugat, Rubí, Ullastrell, Olesa, l’aeri de Montserrat, i la traca 
final amb la pujada fins al Monestir de Montserrat pel camí de l’aigua.  

i no puguin o vulguin continuar podran pujar amb l’aeri, pel seu compte.
Es realitzaran 4 parades de descans i avituallament, les hores indicades só

arada per sopar.  
avituallament 
ontserrat  - avituallament 

ontserrat - esmorzar 
rribada a Montserrat.  

– sortida en autocar cap a Barcelona. 

algunes parades de reagrupament. 

El divendres 6 de Juny a la UEC Horta, carrer Pintor Mir, 16 a les 20 hores.  

sinó d'una caminada de resistència, no competitiva,
amb guies al davant, ningú de la caminada podrà
per tancar el grup. 

L’organització considera que el sol fet d’inscriure’s a la caminada significa que el participant disposa de 

i salut suficient per afrontar-la i que, per tant, hi 

còmode i usat. 

Menjar i beguda per al seu consum propi, sobretot pel sopar.  
s trams de carretera. 

cantimplora o recipient per l’aigua que es facilitarà en els avituallaments

 

caminada a Montserrat, des de el nostre barri 

C.E.M. Horta, carrer Feliu i Codina, 27. 

aeri de Montserrat, i la traca 

aeri, pel seu compte. 
ón aproximades i poden 

no competitiva, de llarg recorregut. La 
podrà avançar-los, i persones 

a la caminada significa que el participant disposa de 

hi participa sota la seva 

cantimplora o recipient per l’aigua que es facilitarà en els avituallaments. 

 



 
Advertències: 

Es disposaran de cotxes de l’organització a llocs determinats, per tant i en cas de no poder continuar 
la caminada algun dels participants, els aproparan a alguna de les poblacions amb transport públic 
perquè pugui tornar a casa pel seu compte. 
En cas de voler deixar la caminada, s’haurà d’avisar al membre més proper de l’organització. 
 
L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants 
però vetllarà per evitar-los. Així mateix l’organització té contractada una assegurança d’accidents per 
la durada de la caminada. 
 
La persona que, per qualsevol motiu es vegi obligada a separar-se del grup temporalment, ha de 
comunicar-ho a un company o companya i aquest l’haurà d’esperar fins que torni, i informar als 
membres de l’organització que tanquen el grup en el cas que arribin a la seva alçada. 
 

Durant el trajecte respecteu el vostre entorn, guardeu silenci en travessar els pobles, circuleu per 

l’esquerra i guardeu un ordre quan camineu per carretera. 

 

Climatologia: 

En cas de pluja forta o previsió de pluja durant totes les hores de la caminada, l’organització pot 
decidir l’anul·lació de la sortida. 
 

Retorn des del Monestir: 

Es tornarà en autocar, hora de sortida les 12:00h del dia 14 des del pàrquing d'autocars de 
Montserrat. Oportunament es comunicarà el nom de l'empresa. El transport ens deixarà a Passeig de 
Fabra i Puig/Mestre Dalmau. 

 
 

INSCRIPCIONS: 

Els participants hauran de ser més grans de 16 anys i en cas que el/la participant sigui menor de 18, 
la responsabilitat recauria sobre els pares o tutors que s’hauran d’inscriure i els acompanyaran 
durant tota la caminada 
 
Les inscripcions es faran a la Secretaria de la Unió Esportiva d’Horta, C.E.M Horta, carrer Feliu i 
Codina, 27, des del 14 de maig fins al 6 de juny. Després d’aquesta data no s’acceptarà cap més 
inscripció o fins exhaurir les inscripcions. (les places són limitades) 

 
El preu de la inscripció és: 

Socis UE Horta, UEC Horta, Horta Esportiva, UA Horta �20€  
Resta de participants �25€ 

El preu de la inscripció s’haurà d’abonar en el moment de fer-la.  
 
S’entregarà com a obsequi una samarreta que el caminant haurà de dur posada durant tota la caminada a 
Montserrat.  
 
Tots els participants a la caminada rebran un diploma per correu electrònic, per tant es prega posar l’e-mail 
amb lletra llegible en el full d‘inscripció. 
 
NOTA: El fet d’inscriure’s i pagar la inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament per la caminada 
d’Horta a Montserrat i assumeix que hi participa sota la seva pròpia responsabilitat.  
  


