
PREU

SESSIÓ INICIACIÓ SORTIDA
Amb lloguer bastons Sense lloguer bastons

ABONAT/DA PATRONAT GRATUÏT 3,00 €

NO ABONAT/DA 7,00 € 15,00 € 12,00 €
 El preu inclou el monitoratge. Els desplaçaments fins el lloc de l’activitat aniran a càrrec de l’inscrit/a
 Per participar a les sortides cal haver realitzat prèviament una sessió d'iniciació.
 Si es fa la sessió d’iniciació i la sortida, el preu total és el d’aquesta última activitat
 En cas de no poder assistir a l'activitat inscrita, s'ha d’avisar amb 2 dies d’antelació. En cas contrari no es retornarà l’import 

abonat.

SESSIÓ INICIACIÓ
Objectius: aprendre les nocions bàsiques de la marxa nòrdica (la presa dels bastons, la posició respecte
el cos, el treball del tronc i els braços, o la coordinació dels bastons amb la marxa).  

 DISSABTE, 24 d’octubre a les 9.00H 
 Durada de la sessió: 1H (aprox.)
 Lloc de l'activitat: PISTA ATLETISME Centre Esportiu Municipal El Fornàs

SORTIDES
Sortida  Lloc de trobada i hora inici Durada Dificultat

OCTUBRE

Dissabte, 24 VALLS – MASMOLETS
10 km aprox.  Desnivell 77m. 

CEM El Fornàs. 10.00H 2H 30' Baixa

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/cem-el-fornas-masmolets-pel-poligon-56008206
+  https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/cem-el-fornas-masmolets-47250872 

NOVEMBRE

Dissabte, 21 ALIÓ
13 km aprox.  Desnivell 47m

CEM El Fornàs. 9.00H 3H Mitja

  https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/valls-alio-valls-42982561 

DESEMBRE

Dissabte, 12  TOMB DEL BALCÓ – PONT TRENCAT
16 km aprox. Desnivell 155m

CEM El Fornàs.  9.00H      4H Mitja-Alta

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/cem-el-fornas-tomb-del-balco-pont-trencat-57714606  
 

Mesures COVID - 19
Les persones hauran de signar una declaració responsable ?
Mascareta. S’haurà de posar si no hi ha la distància interpersonal establerta(2m).
Els bastons els haurà de netejar la persona usuària abans i després de l’activitat.
Què cal portar
Roba còmode i específica segons el temps que permeti amplitud de moviment dels braços i calçat esportiu
(bambes o  bota  de caminar)  i  avituallament (xocolata,  barreta  i/o  beguda energètica...).  Atenent  a  la
climatologia: roba d’abric, per a la pluja...,                                                                                                 

PLACES LIMITADES 
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Centre Esportiu Municipal El Fornàs i a pmevalls.cat
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