El Paraigua 2019-20
Dissabte, 20 de juny de 2020. El comiat d’un curs especial
Hola paraigüers i paraigüeres. Com ja us hem avançat, hem preparat una sortida de comiat
d’aquets curs marcat pel Covid-19 i l’anul·lació de diverses sortides programades del curs.
Hem triat una caminada des d’Aiguafreda, assequible a tothom. També hem de considerar
totes les mesures de control i prevenció contra la pandèmia.
Caldrà que tothom porti el seu esmorzar i el seu dinar; a Aiguafreda hi ha bars on es podria
esmorzar o dinar, però els organitzadors no esbrinarem aquesta possibilitat. També cabrà
la possibilitat de fer el dinar a casa, si així es desitja.
Desplaçaments amb cotxes particulars. Preu per persona: ??? €
També és possible, pels que venen de Barcelona, utilitzar la RENFE, línia R3.
El tren que hauríeu d’agafar té el següent horari: Plaça Catalunya, passa a les 7:54. Sant
Martí de Centelles: arribada 8:55. Horaris de pas per altres estacions, consulteu.
Per arribar a Aiguafreda: agafeu la C-17 direcció Vic, i sortiu a Aiguafreda. Proveu
d’aparcar a la part nord del poble, Carrer dels Enamorats, davant de la residència La Font,
que és per on començarem la ruta.
Hora de trobada: 9:00, ja esmorzats.
Porteu: dinar de motxilla si us voleu quedar a dinar, capellina, cantimplora, bastons, crema
solar i tot el que considereu necessari.
Descripció de la caminada: sortirem per la part nord d’Aiguafreda, seguint la pista que porta
a Aiguafreda de Dalt; més amunt enllaçarem amb el sender PRC-200 que seguirem per
Aiguafreda de Dalt, masia de l’Afrau, riera de Martinet i Aiguafreda. Distància: 10 km aprox.
Desnivell: 370 m
Preparació: Liria Benito i Francesc Garrigós
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l’organització dels cotxes i els caminadors, contacteu amb la Liria Benito, per correu
electrònic: lbenito51@hotmail.com o per telèfon: 656 38 08 11.
Féu-ho abans del dimecres 17 de juny a les 22h. Trameteu un missatge clar i concís, tot
indicant amb quin tipus de transport anireu (cotxe o tren) i si podem disposar del vostre
cotxe.

