Distància:
Dificultat:
Duració:

5 Km.
Baixa
2 hores

Ajuntament de
Torredembarra

Caminada de Primavera
Consell Consultiu de la Gent Gran
22 d’abril de 2015

Entorn de Torredembarra

Inscripcions: Del 13 al 17 d’abril
(A través de la vostra associació)

Carrer de les Coques, 3
43003 TARRAGONA
Tel. 977 244 500 - Fax 977 244 513

www.tarragones.cat

Horari:

Entorn de Torredembarra
Aquesta ruta ens permet conèixer una mica
més els camins, el paisatge i les diverses
particularitats que presenta el Tarragonès.
Sortirem del centre de Torredembarra i
travessarem el pont, direcció a la platja de
Canyadell, continuació seguirem per la costa
vorejant el litoral fins el far, a continuació
arribarem al port per fer-hi un recorregut, i
al’oficina de turisme descansarem i
aprofitarem per esmorzar.
Seguirem per passeig Rafael del Campalans
des d’on podrem admirar l’escultura gegant
dins la mar, de Rafael Bartolozzi, “Alfa
&Omega” i fer fotografies, fins el Passeig
Mediterrani i Passeig de la Sort.
A partir d’aquí anirem al centre antic de
Torredembarra, a la seu de l’ajuntament, un
dels edificis renaixentistes més notables de
Catalunya, construït a partir del 1565. Allí
farem un petit refrigeri i retornarem a
Tarragona en autocar.
En definitiva, una jornada que ben segur us
resultarà molt interessant.
Junta Permanent
del CCGG del Tarragonès

9,00 h
9,45 h

Concentració al Consell
Comarcal del Tarragonès

11,00 h

Arribada a la Torredembarra i
inici de la caminada.
Arribada al Port i esmorzar

12,15 h

Arribada a l ’ Ajuntament

12,45 h

Tornada en autocar

RECOMANACIONS




CAMINEM FENT SALUT:
Per inscriure ’ s, cal fer-ho a través de la
vostra associació.
Per a més informació podeu trucar al CCT;
Tel. 977 244 506
Les persones prèviament inscrites gaudiran
d’una assegurança. El Consell Comarcal del
Tarragonès declina tota responsabilitat en cas
d’accident o danys que puguin rebre aquelles
persones que ens acompanyin i que no s’hagin
inscrit prèviament.

Durant l’activitat, l’organització prendrà imatges
amb els participants, que posteriorment es
podran utilitzar amb una finalitat no comercial.

A part de dur un bon calçat i
roba adequada a la
meteorologia, en aquest cas és
molt important disposar d’un
avituallament especial que ha
d’incloure:







Aigua
Esmorzar
Impermeable

Comporteu-vos de manera
cívica amb la natura i amb la
resta de participants.
No embruteu. Dipositeu les
deixalles als contenidors
adients.

Seguiu les indicacions
organitzadors.

dels

