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La Unió Excursionista de Sabadell, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell,
organitza, el proper dilluns 13 de maig de
2019, la 35a “PUJADA A LA SALUT”.

INSCRIPCIONS
La inscripció és gratuïta i es podrà fer a
partir del 15 d’abril
Lloc d’inscripció:
Unió Excursionista de Sabadell
Carrer de la Salut, 14-16, baixos
De dilluns a divendres de 18 a 21 h i els
dimarts i dijous de 10 a 12 h
Tel. 93 725 87 12
Per internet a:
http://inscripcions.ues.cat/
També s’admetran inscripcions el
mateix dia de la pujada en el lloc de la
sortida: plaça de la Sardana (al costat de
la Fira Sabadell) fins a cinc minuts abans
de començar la caminada.

HORARI

La sortida tindrà lloc a les 10 del matí,
des de la plaça de la Sardana (al costat de
la Fira Sabadell).

ITINERARI
Plaça de la Sardana (sortida), Corriol universitari, Pont de Torre Romeu, Riu Ripoll, Molí
d’en Torrella, Riu Tort, Torre del Canonge,
Camí Ral de la Serra i Santuari de la Salut
(arribada).

SERVEI DE BUS GRATUÏT
PER TORNAR A SABADELL
Tots els participants rebran de l’organització
una targeta que els permetrà agafar la línia
4 del servei de bus de la TUS, per tornar
de la Salut a Sabadell gratuïtament.

DISTÀNCIA TOTAL APROXIMADA
7 quilòmetres
Els participants aniran en grup, caminant a
ritme suau, i estaran guiats per membres
de la UES.

COCA I XOCOLATA PER A
TOTS ELS PARTICIPANTS
Tots els participants, en el moment de fer
la inscripció, rebran una targeta que els
permetrà menjar coca i xocolata desfeta al
lloc de la sortida, a partir de 2/4 de 10 del
matí, mitja hora abans del començament
de la passejada.

AVITUALLAMENT
S’ha previst un avituallament líquid per a
tots els participants a la línia d’arribada.

RESPONSABILITATS
L’organització no es responsabilitza dels
danys materials que puguin sofrir els
participants durant l’activitat.
El sol fet d’haver formalitzat la inscripció en
aquesta activitat implica, per a qualsevol
participant, l’acceptació total d’aquest
reglament.

Recomanacions
És recomanable portar durant el recorregut
calçat apropiat per caminar (preferiblement botes que agafin el turmell) i motxilla amb aigua.
Tot i que la passejada és assequible i apta per
tothom, cal tenir una certa condició física.
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