
IV CAMINADA 

NOCTURNA  
TARRAGONA-TORREDEMBARRA 

SALUT I CAMES!! 

14’6Km per la costa 

22 D’AGOST DE 2015 

COL·LABORADORS 

ORGANITZA 



PRESENTACIÓ 

El Club Excursionisme Torredembarra organitza la 

IV Caminada Nocturna  entre Tarragona i Torre-

dembarra. Aquest any com a novetat tenim un 

nou punt de sortida, Col·legi l’Antina, i arribada, 

Can Bofill. 

ITINERARI  

Iniciarem la caminada a la platja de l’Arrabassada, 

seguint per la platja de la Savinosa, la platja dels 

Capellans i la Platja Llarga. Atravesarem el bosc de 

la Marquesa fins arribar a la Cala la Mora i tot 

seguit arribarem al passeig de la Mora (primer 

avituallament). Seguirem fins el Castell de Tama-

rit, platja d’Altafulla, platja del Canyadell, platja 

de Torredembarra i finalitzarem a Can Bofill 

(segon avituallament). 

HORARIS 

20.00h, concentració al Col·legi l’Antina 
20.30h, sortida dels busos 
21.00h, sortida cap a Torredembarra 
22.00 a 23.30h, avituallament La Mora 
23.00 a 01.30h, arribada a Can Bofill 

NOTES 

L’entrega de samarretes i dorsals, tiquets pel bus i 
avituallaments es farà el dia 21 d’agost al local del 
club de 18 a 21h. Per qui no ho hagi pogut recollir 
també s’entregaran el mateix dia de la sortida de 
19 a 20h al Col·legi l’Antina.  

REGLAMENT  

1. Podran participar totes les persones majors de 16 

anys i menors acompanyats dels pares o tutors.  

2. Per raons d’organització, les places estan limitades 

a 250 participants.  

3. La participació a la caminada serà responsabilitat 

del caminador i els participants assumeixen els riscs 

de la mateixa. L’organització declina qualsevol res-

ponsabilitat per danys que aquests puguin ocasionar, 

a ells mateixos o a tercers. 

4. No es permet portar animals domèstics.  

5. Els participants hauran d’estar en possessió de la 

llicència Federativa “A”, o llicència temporal per 

aquesta activitat (la tramitarà l’organització)  

6. Es fara un grup al final amb guies del club que po-

dreu identificar amb camisetes verd fosforescent i 

peto, igualment es faran grups naturals en funció del 

ritme de cadascú. Però en cap cas es podrà avançar al 

primer guia que obrirà la caminada.  

7. Al llarg de la caminada hi haurà assistència sani-

tària.  

8. En cap cas es retornaran els imports de la inscrip-

ció  

9. L’organització es reserva el dret de modificar qual-

sevol punt d’aquest reglament, els horaris previstos o 

suspendre-la en cas de forta pluja en el moment de la 

sortida.  

10.  Els participants hauran de respectar l’entorn 

natural.  

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ   

18 d’agost de 2015. 

El nombre màxim de places és de 250, en cas 

d’arribar-hi abans del dia 18/08 les inscripcions 

es tancaran.  

PREUS 

Fins el 15 d’agost de 2015: 15€ 

Del 16 al 18 d’agost de 2015: 20€ 

El preu inclou: autobús de Torredembarra a Ta-

rragona, samarreta técnica i 2 avituallaments. 

LLOCS D’INSCRIPCIÓ/FORMA DE PAGAMENT 

1. Web del Club Excursionisme Torredembarra 

2. Web d’Athletic Events 

3. Presencialment a la botiga Bikila (TGN) 

4. Presencialment i en metàl·lic al local del Club 

el dia 07/08 de 18h a 20h.  

CONTACTE  

Local: C/ Garrofers, 8 (els divendres de 18h a 

20h) 

E-mail: excursionista@outlook.com  

 


