BARCELONA – MONTJUIC
SORTIDA FAMILIAR EN BTT
17/04/2016

Inici:
A les 10 del matí, des del Forum (Auditori Edifici Forum) Av. Diagonal amb
C/ Narcis Roca. Els participants podem posar-nos d’acord per baixar amb cotxes
particulars o anar amb la Renfe fins la parada Sant Adrià i agafar el Tram o anar
amb bici des d’aquest punt, ja que és tot recte fins el Fòrum.

Recorregut:
Aprox. 25-30 km, turístic. Utilitzant aproximadament un 95% de carrils bici o
trams sense cotxes i voreres amples amb Passeig Maritim
Fòrum, Passeig marítim, Colom, Hotel W, Drassanes, parcs de Montjuïc, Castell de
Montjuïc (173 m), Estadi Olímpic, Pç Espanya, la Pedrera, la Sagrada Família,
Torre Agbar i Fòrum de nou.
Observacions:
Ruta des del Fòrum cap el passeig marítim, pujarem al Castell de Montjuïc sobre
11:30 - 12 h on podem parar i, qui vulgui, pot fer la visita mentre esmorzem i fem
esbarjo. Preu entrada 5€, amb carnet de la Biblioteca 3€, nens fins a 12 anys
gratuït. Seguirem cap a la plaça Espanya, pasarem per davant la Sagrada Família,
la Pedrera, ... depent del temps que en quedi. Si algu es cansa pot agafar el metro
i tornar a origen.
Comptem arribar sobre les 14h al Forum. La nostra idea és fer un picnic per dinar,
hi ha un bon espai per que la canalla jugui, dinarem i ens relaxarem. Comptem
amb vosaltres!!!

Desnivell:
Uns 150m de desnivell.
Durada:
4 hores mínim
Lloc i hora de sortida:
Fòrum a les 10:00h, podem quedar tots a les 9:15 per sortir amb el tren des de
Mataró
Cal portar:
Casc, guants, una càmera, ganyips per picar i aigua. Qui es vulgui quedar a dinar,
farem un picnic a la plaça del Fòrum.
Imprescindible:
Portar Casc i estar en possessió de la llicència federativa corresponent o bé fer-se una
llicència temporal (es tramiten a la UEC per 4.80€)
Bicicleta amb canvi de marxes (adults i nens). Nens majors de 7 anys, han de
saber anar amb bicicleta amb soltura i mantenir una fila (quedaran sota la
responsabilitat del pares i/o tutors).
Menors de 7 anys poden anar amb cadireta amb els pares, o amb remolc.
Preu:
Socis/sòcies gratuït.
No socis/sòcies, que facin la seva primera sortida amb la UEC,: gratuït
Per la resta de No Socis/es: 3 euros que es destinen a les activitats que organitza
l’entitat. Els/les vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de voluntariat no
remunerada.
Inscripcions:
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ
carrer Nou, 29 | 08301 Mataró (Barcelona)
uecmataro@telefonica.net
Organitza:
UEC Mataró BTT, David Fuentes (647327303).
Correu electrònic: fuentes_still@yahoo.es
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