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ACTIVITAT

XXIII MARXA NOCTURNA

Excursionisme

04-11-17

CAMINS DEL PLA

Lloc de SORTIDA i ARRIBADA
El Pla de Santa Maria La Fàbrica (par. autobús)

Horari previst
Anada
Retorn
2/4 de 9 nit 12 nit

Durada jornada
Temps aprox.
PREUS:
Caminar 2,5 h Consulteu el
Sopar
¾ d’h. correu electrònic enviat.

Total

RESP. ACTIVITAT:

3h i ¼

Pep Cunillera (Monitor-Iniciador en excursionisme)
MENJAR: sopar el que porti cadascú amb el reforç habitual de
l’organització en les marxes nocturnes.
DIFICULTAT
Llicència mínima

Baixa
A

Ascens acumulat

94 m

Descens acumulat

94 m

Alçada màxima

381 m

Alçada mínima

290 m

Desnivell etapa
DISTÀNCIA

91 m
13,8 km

DESTINATARIS DE L’ACTIVITAT:
Activitat destinada a practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.
RISCOS ESPECÍFICS: La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma o l’equipament adequat pot provocar lesions personals o a
tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada en el medi natural.

PRESENTACIÓ DE LA RUTA:
La XXIII Marxa Nocturna de la Lluna plena de novembre seguirà tres dels camins més importants del terme, el
de Santes Creus, el dels Muntanyesos i el d’Alió.
La caminada no presenta cap dificultat tècnica, sempre passem per camins amples i algun tram asfaltat.
Sortirem del carrer del Treball (Parada del bus a la Fàbrica) per agafar el camí de Santes Creus i Aiguamúrcia
en direcció a la gasolinera; passat el pont de l’autopista deixarem a l’esquerra el GR-175 que segueix el camí de
Mas d’En Roig; una mica més avall passem la Fonollosa i deixarem a la dreta c asfaltat de la Torre del Pitxo.
Pujarem la costa del corral del Majoral i podrem “veure” la gran barraca del Cosinyola. Trobarem el c dels Muntanyesos que seguirem a la dreta en direcció a la Torre del Pitxo que la passarem fins a passar sota l’autopista i
trobar-nos al cap de poc la carretera de Vila-rodona. La creuem i seguim c Muntanyesos avall fins travessar la
Fonollosa que aquí queda desdibuixada ja que la llera es una parada d’avellaners i l’aigua s’escola per sota.
Passem a tocar del Mas de la Paula i ens trobarem unes grans plantacions de ceps de la Gambada. En aquest
punt el c dels Muntanyesos comparteix el tram amb el c d’Alió que hem de seguir a partir d’ara.
Trobarem el bosc de la Gambada i ens hi endinsem deixant a l a nostra esquerra el c dels Muntanyesos que
continua cap a Valls; al sortir del bosc ens enfilem cap el nord fins a trobar el polígon del Pla pel carrer de
l’Òliba; deixem els carrers laterals del polígon, travessem la rotonda i seguim cap el Pla per on entrarem per les
cases del Camí d’Alió. Travessem la carretera de Valls i continuem pel carrer del Sindicat fins el Soldevila on
agafem el carrer del Treball per arribar a la fàbrica.

EQUIPAMENT RECOMANAT:
Calçat adequat, roba d'abric, gorro, llicència federativa i bastons. Aigua i menjar pel camí. Porteu una llanterna,
però si la nit ens acompanya, la lluna ens proporciona la llum suficient per caminar.

CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA FINS:

Dijous

2 de novembre
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PLA D’EMERGÈNCIA: Avisar a algun membre de la Junta que en cas de necessitat telefonarà al 112.
Seguir les indicacions de les autoritats competents.
MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els responsables
de l’activitat, el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles, emporteu-vos-les a casa.
LA JUNTA :Tots els canvis en l’itinerari, l’horari o en l’organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels membres
de la Junta que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de l’activitat.
Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de la Junta.
Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna.
L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de llicència
anual de la FEEC en vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de l’inici
d’aquesta.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria

