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Campanya Solidària ENGANXA’T
ONG FAMÍLIA D’HETAUDA

XII FESTA DEL SOCI - 2019
Solidària

Diumenge, dia 2 de juny a les 09:30 hores
Esmorzar solidari a les 8:30

X CAMINADA POPULAR

A escollir entre els 3 recorreguts següents:
Recorregut: A, 
18 km. 
aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, pl. Catalunya, c. Raval, camí de
Terradelles, c. Berga, travessar la carretera de Guardiola, a Cal Frare agafar la Via d’en Nicolau fins a Sant Joan
(refrigeri), ctra. de Gisclareny, ctra. Murcarols, Sant Martí del Puig, baixar cap la font del Violí, la Salle (refrigeri) i
tornar direcció a Bagà i arribada a la pl. Galceran de Pinós.
Recorregut: B, 
12 km. 
aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, pl. Catalunya, c. Raval, camí de
Terradelles, c. Berga, travessar la carretera de Guardiola, a Cal Frare agafar la Via d’en Nicolau fins a Sant Joan
(refrigeri), tornar per ctra. Gisclareny i arribada a la pl. Galceran de Pinós.
Recorregut: C, 
6 km. 
aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, c. Mossèn Jaume, passeig del
Bastareny fins la via d’en Nicolau, fins a Sant Joan (refrigeri), tornar per carretera Gisclareny i arribada a pl.
Galceran de Pinós.
Inscripcions
: 
a 
http://www.bagablaugrana.cat/4/inscripcio_caminada_810091.html -Preu 5€ i la voluntat per
l’ONG FAMÍLIA D’HETAUDA pels socis penyistes de qualsevol penya i socis d’Amics d’Atletisme Bagà. Els
ingressos s’han de fer al compte del BBVA; ES91.0182.3570.35.0200108004, si es fa el mateix dia hi ha una
penalització de 5€, per a tothom.Tots els beneficis i donatius aniran per l’ONG FAMÍLIA D’HETAUDA.
Reglament i autorització de menors a: http://www.bagablaugrana.cat/4/upload/2019_reglament.pdf
Opcional: 
esmorzar abans de sortir, de les 8:30 a les 9:30 hores, gratuït per als inscrit anticipadament, fent-ho
constar en la inscripció i 3€ per a la resta. Els beneficis dels pagaments de l’esmorzar aniran a l’ONG FAMÍLIA
D’HETAUDA.
Diploma: per a tots aquells que ho hagin sol·licitat.
Record: opcional d’una samarreta o bufanda de la Penya al preu de 10€. Els beneficis de la venda aniran a
l’ONG FAMÍLIA D’HETAUDA.

a les 14:00 hores

XII DINAR DE GERMANOR
solidari
Menú:Meló o pinya amb pernil, arròs, postres, aigua,
refrescos, vi, cava per brindar i cafè de l’olla.
Preu:Penyistes 5€.; no penyistes 10€.

En el transcurs del dinar hi haurà diversos sortejos. Per participar en els sortejos s’ha
d’haver fet el pagament d’inscripció de la caminada o, els penyistes, una participació
econòmica voluntària per l’ONG FAMÍLIA D’HETAUDA.
(Record per a tots els assistents.)

Lloc: Casal de Joves
Nota: 
Cal apuntar-se abans del dia 30 de maig, si es fa més tard, en cas d’haver-hi lloc, el
preu serà de 6 i 12 €.
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ONG Família d’Hetauda:

CODI QR per fer la inscripció:

Amb el suport: Ajuntament de Bagà


Campanya solidària: Enganxa’t a Hetauda
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La caminada popular esta oberta a tothom.
La caminada popular és de caire no competitiu, per tant no hi haurà classificacions.
La SORTIDA i L’ARRIBADA serà a la Plaça Galceran de Pinós (Porxada).
Els circuits estaran degudament senyalitzat amb cintes.
Els circuits estaran controlat en aquells punts que ho requereixen, també tindran 1 o 2 punts de
avituallaments segons els recorreguts i a l’arribada, esmorzar abans de sortir de 2/4 de 9 a 2/4 de 10,
botifarra amb pa amb tomàquet, refrescs i vi.
També hi haurà lloc de dipòsit de deixalles.
Les persones que no cuidin l’entorn i no completin la totalitat del seu recorregut o demostrin una actitud
inadequada seran desqualificades i no podran participar en els propers 5 anys.
En cas de mal temps o d’altres imprevists, l’organització podrà plantejar un recorregut alternatiu per a
garantir la seguretat dels participants o bé anul·lar-la o canviar la data.
Tot participant eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
Tots els caminadors tindran si volen una samarreta, una bufanda i diploma.
Els caminaires menors d’edat cal que aportin una autorització dels pares o tutors legals per tal de
participar a la caminada. Aquesta autorització la podeu entregar el mateix dia de la caminada o enviar-la
prèviament per correu electrònic a l’adreça bagablaugrana@gmail.com.
Al final d’aquest document trobareu el formulari d’autorització de menors.
Inscripcions a: http://www.bagablaugrana.cat/4/inscripcio_caminada_810091.html -Preu 5€. i la voluntat a
l’ONG FAMÍLIA D’HETAUDA pels socis penyistes i socis d’Atletisme Bagà. Si es fa el mateix dia s’aplicarà
una penalització de 5€, els ingressos s’han de fer al compte del BBVA. ES91.0182.3570.35.0200108004.
Opcional: esmorzar abans de sortir, de 9 a 2/4 de10, gratuït per a tothom que s’hagi inscrit anticipadament
fent-ho constar en la inscripció i 3€ per a la resta. Els beneficis de l’esmorzar aniran a l’ONG FAMÍLIA
D’HETAUDA.
Diploma: per a tots aquells que ho hagin sol•licitat.
Record: d’una samarreta o bufanda de la Penya al preu de 10€.
L’organització es reserva els drets d’imatge dels caminadors durant la prova.
El participant autoritza l’organització a realitzar fotografies i filmacions de la seva participació i li dóna el
consentiment per a la seva difusió, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica.
Recorregut: A, 18 Km aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, pl. Catalunya, c. Raval,
camí de Terradelles, c. Berga, travessar la carretera de Guardiola, a Cal Frare agafar la Via d’en Nicolau
fins a Sant Joan (refrigeri), ctra. de Gisclareny, ctra. Murcarols, Sant Martí del Puig, baixar cap la font del
Violí, la Salle (refrigeri) i tornar direcció a Bagà i arribada a la pl. Galceran de Pinós. Recorregut: B, 12 Km
aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, pl. Catalunya, c. Raval, camí de Terradelles, c.
Berga, travessar la carretera de Guardiola, a Cal Frare agafar la Via d’en Nicolau fins a Sant Joan
(refrigeri), tornar per ctra. Gisclareny i arribada a la pl. Galceran de Pinós. Recorregut: C, 6 Km
aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, c. Mossèn Jaume, passeig del Bastareny fins la
via d’en Nicolau, fins a Sant Joan (refrigeri), tornar per carretera Gisclareny i arribada a pl. Galceran de
Pinós.
HORARIS 08:30 Entrega de credencials 08:30 a 9:30 esmorzar per a tothom inscrits anticipadament .
9:30 Inici de la Caminada
Es donarà un temps màxim de 4 hores per fer el recorregut
14:00 Començarà el dinar de germanor per a tothom qui ho desitgi.
Tots els beneficis generats de la Caminada, l’esmorzar, el dinar i/o els records aniran a l’ONG FAMÍLIA
D’HETAUDA.

Vinga ànims !!

AUTORITZACIÓ PER A MENORS
AUTORITZACIÓ PARE / MARE / TUTOR PER A MENORS D’EDAT
Nom i cognoms: ______________________________________________________ DNI / NIE
/Passaport: ______________________________________________________ En qualitat de
pare / mare / tutor/a AUTORITZO la inscripció i participació de: Nom i cognoms:
______________________________________________________ Edat: ___________ DNI /
NIE / Passaport: ________________________________________ a la Caminada Popular
organitzada per la Penya Bagà Blaugrana el dia ___ de ______ de 20__, sota la meva
responsabilitat, eximint de qualsevol altra responsabilitat a l’entitat organitzadora.
Així mateix, declaro tenir coneixement que el fet d’inscriure’s representa l’acceptació del
reglament d’aquesta Caminada publicat a la pàgina: www.bagablaugrana.cat
Signatura pare / mare / tutor/a

_____________________ , ______ de ________________ de 20__

