
Nº registre activitat 0

Activitat

Dificultat Mitja

Lloc de trobada St. Ramon Hora 1/4 h 

Titulació Llicència mínima A

Alçada mínima 481 m

Alçada màxima 802 m

Inici Activitat 0' 0' 0 m 0 km 482m Descens acumulat 396 m 

Punt pas 1 1:00h' 1,00 h 2065m 2065m 708m Ascens acumulat 396 m 

Punt no retorn 2 0:30h 1:30 h 980,6m 3046m 787m Distància total 10,11 Km

Punt pas 3 0,30h' 2:00 h 2772m 5817m 690m Hora sortida 20:00 h

Fi activitat 1:15.h' 3:15h 4292 m 10110 m 482 m Hora arribada 12:00 h

Destinataris de l'activitat

RISCOS

PERFIL

Cotxes particulars19:45h

 Practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.   

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.

Bota de canya alta, roba d'abric, paravent, gorro, guants, frontal, llicència federativa i bastons. Aigua i sopar de motxilla

El Pla de Sta Maria Mitjà de transport

Dificultat tram

Pista i Sender

Sender

Pista i Sender

Sender

Pista i Sender

Responsable de l'activitat

Lloc

Josep M Silvestre Casas Monitor d'excursionisme

Material obligatori

Alçada
Distància 

acumulada

Entre camins

Cabra del Camp

Voltorera           24 -novembre- 2018

XXII Marxa nocturna de la lluna plena de novembre

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu 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 i el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles,

emporteu-vos-les a casa.

L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels

membres de l'organització, 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 l'organització.

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.

Temps desplaçament

Distància 

parcial

Temps 

acumulat

Temps 

parcial

Coordenades 

UTM

Cabra del Camp

Coll de Sarria

Voltorera



La Marxa nocturna de la lluna plena de Novembre ja és una de les tradicions del 

nostre centre, siguent aquesta la 22a edició. L'hem fet amb fred, vent, boira, pluja i 

sempre gaudint dels nostres companys xirucaires i simpatitzans. Aquesta és una 

sortida planificada i promocionada per donar a conéixer el centre excursionista. 

Aquest any esperem tenir bones vistes i bon temps, però cal anar preparats ja que a 

la Voltorera, quan fa aire, la vista és immillorable però la el cos passa fred.

Descripció de l'activitat

Informació d'interès

Sortirem de la Plaça de Sant Ramon en cotxes particulars, després de passar llista i acabar de fer la paperassa de la sortida.

En arribar a Cabra del Camp, ens enfilarem per la pista que puja cap als molins de la Voltorera, on si el temps ens ho permet tindrem unes vistes

excepcionals de l'Alt Camp i el camp de Tarragona. Després continuarem en direcció al coll de Sàrria on ens esperarà l'avituallament característic de la

nostra marxa. Soparem i en acabar seguirem el GR-172 que ens tornarà a Cabra del Camp on ens esperaran els cotxes per tornar cap a casa.


