
RECORREGUT 2º CAMI-GOS D’HORTA 

Passejada Solidària amb gossos 

Data:  Diumenge 17 de maig del 2015 

 

 

 

Sortida:  Davant del CEM HORTA – Camp de Fútbol Municipal d’Horta 
al C/ Feliu i Codina. 

Arribada: Final Avinguda del Estatut - Plaça de l’Estatut 

Distància: Aproximadament 4 qmts. 

Temps previst: Entre 1,50 – 2 hores. 

Recorregut:   

• Sortim del C/ Feliu Codina al espai entre el CEM HORTA i el 
CAMP DE FÚTBOL MUNICIPAL D’HORTA i passem pel C/ Mestre 
Dalmau fins arribar a P. Fabra i Puig. 



• Travessem al passeig per entrar al Parc del Turó de la Peira pel 
C/ Vall d’Ordesa. 

• Passegem pel Parc del Turó fent una volta fins arribar a dalt de 
la creu, on hi han unes vistes panoràmiques de Barcelona 
extraordinàries, i farem el primer avituallament. 

• Tornarem a baixar per anar a parar de nou a Passeig Fabra i 
Puig, fent un recorregut d’aproximadament 1 Km. per dins del 
parc. 

• Caminarem pel P. Fabra i Puig en direcció a Passeig Valldaura 
fins arribar al Parc Central de Nou Barris. 

• Pujarem pel C/ Vilalba dels Arcs sempre per dins del Parc 
Central de Nou Barris fins arribar a la Plaça Karl Marx. 

• Creuem per sobre de la RONDA DE DALT per anar a l’altra 
banda del Passeig de la Vall d’Hebró. 

• Caminem pel costat muntanya del passeig fins arribar al 
Velòdrom, on en el primer pàrquing farem el segon 
avituallament. 

• Desprès continuarem pel mateix Passeig fins arribar a l’entrada 
principal de Les Llars Mundet, i pel pas subterrani travessarem 
per a sortir a l’Avinguda de Can Marcet, al costat de l’escola de 
Turisme CETT i de l’escola SALESIANS D’HORTA. 

• Baixarem per aquesta avinguda fins arribar a la Plaça de 
Botticceli. 

• Des d’aquest punt ja baixarem pel mig de l’Avinguda de 
l’Estatut fins arribar a la Plaça de l’Estatut, final de la 
passejada. 

 
 
 

REQUISITS PER PODER PARTICIPAR 

1. Portar els gossos ben lligats. 

2. No portar els gossos lligats amb flexis (degut que tenen molta cobertura i 

podrien enredar-se amb altres gossos) 

3. Les persones que tinguin gossos tipus PPP (“Perros Potencialmente 

Peligrosos”) hauran de presentar OBLIGATÒRIAMENT la llicència als 

organitzadors. 

4. Abstenir-se de participar amb gossos que puguin tenir problemes de 

conducte tipus territorial (pot derivar en baralles sobretot entre mascles). 

5. Portar bossetes per recollir les caques.  

 


