
Penya BlAuGrÀna 
XII FESTA DEL SOCI - 2022 

Diumenge, dia 5 de juny a les 09:30 hores 

XI CAMINADA BLAUGRANA 
A escollir entre els 3 RECORREGUTS següents: 

Recorregut: A, 18KM aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, pl. Catalunya, c. Raval, camí de 
Terradelles, c. Berga, travessar la carretera de Guardiola de Berguedà a Cal Frare, agafar la Via d’en Nicolau fins a 
Sant Joan (refrigeri), carretera de Gisclareny, carretera de Murcarols, Sant Martí del Puig, baixar cap a la font el Violí 
(refrigeri), i tornar direcció a Bagà, per un camí de nova creació fins a Sant Joan, camí d’en Nicolau, entrar a Bagà 
per davant de l’Església, c. d’en Calic i arribada a la pl. Galceran de Pinós. 
Recorregut: B, 12KM 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, 6KM 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:  clicant AQUÍ el preu és de 5€ i gratuïta pels socis penyistes i socis d’Amics de l’Atletisme Bagà, si la 
inscripció es fa el mateix dia s’aplicarà una penalització de 5€ per a tothom, el pagament de la inscripció s’ha de fer 
transferència al nostre compte del BBVA ES91.0182.3570.3502.0010.8004, o bizum al telèfon 646230067, les 
inscripcions del últim dia s’ha de fer el pagament en efectiu a la recollida del distintiu de la caminada. 
REGLAMENT, l’AUTORITZACIÓ DE MENORS, el MANIFEST i MANIFEST MENORS D'EDAT, clicant sobre els noms o a: 

https://www.bagablaugrana.cat/4/caminada_blaugrana_1205980.html  
Opcional: esmorzar abans de sortir, de les 8:30 a les 9:30 hores, gratuït per a tothom que s’hagi inscrit 
anticipadament  fen-ho constar en la inscripció i 3 euros per a la resta. 
Tota els caminadors tindran, diploma si el sol·liciten a l’hora de fer la inscripció i podran comprar objectes de la 
Penya Bagà Blaugrana i d’Amics de l’Atletisme de record. 

a les 14:00 hores 

XIII DINAR DE GERMANOR 
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. 

Lloc: Casal de Joves 
Nota: Cal apuntar-se abans del dia 2 de juny, si es fa més tard, en cas d’haver-hi lloc, el preu serà de 6 i 12 €. 

 

Organitza: Penya BlAuGrÀna       Amb el suport: Ajuntament de Bagà 
 

                                                                  

                                                                                                              

https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/2022_recorreguts.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/18_km_03.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/12_km.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/6_km.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/inscripcio_caminada_810091.html
https://www.bagablaugrana.cat/4/inscripcio_caminada_810091.html
https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/2022_reglament_caminada_blaugrana.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/2022_autoritzacia_de_menors_caminada.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/2022_manifest_caminada.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/upload/2022_manifest_caminada_menors.pdf
https://www.bagablaugrana.cat/4/caminada_blaugrana_1205980.html

