/ HORARI / Sortida: 20.30 h, a l’escola Teresa Altet (Ca n’Oriol).
Arribada: a partir de les 22.30 h (itinerari curt), a la l’escola Teresa Altet.

/ RECORREGUT i ACTIVITATS /

-

Proposem un recorregut de baixa dificultat, ben senyalitzat i amb dues opcions per triar:
l’itinerari 1 (CURT), d’uns 6.200 m, i l’itinerari 2 (LLARG), d’uns 10.600 m.

-

Caminarem per les terres de llevant del terme de Rubí i també pel terme de Sant Cugat
del Vallès, per indrets com el camí de Can Tiraïres, el coll de Penjallops, el camí antic
de Sabadell, la masia de Can Camps, el torrent de Can Barata, o la font de Can
Tiraïres, entre d’altres.

-

Gaudirem de fins a 7 punts d’interès de temàtiques diverses: art, cultura, història,
natura i reivindicació social, dinamitzats i guiats per diverses entitats i artistes locals.

-

Durant la caminada, podrem participar en l’activitat col·lectiva “A la recerca del trastet
perdut”, organitzada per Caçadors de Trastets. Amb aquesta trastejada nocturna
volem contribuir a la neteja del recorregut i a la consciència sobre un entorn més net.

-

A mig camí oferirem un punt d’avituallament d’aigua. I a l’arribada tindrem entrepans
de botifarra, fruita i begudes. I mentre sopem, hi haurà les actuacions musicals de
Rubí Musical Segle XXI (a les 22.45 h) i de La Sonik (a les 23.30 h).

-

Donarem l’aportació solidària (1 € per inscripció) a un projecte d'interès social per
a la ciutat de Rubí, que se seleccionarà a través d'un concurs de propostes que
s'obrirà entre l'1 i el 30 de novembre de 2019. Les bases es publicaran a
www.rubicer.cat i es difondran a través de les xarxes socials i dels mitjans locals.
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Caminada
Nocturna de Rubí
a

Dissabte 5 d’octubre de 2019
Sortida (20.30 h) i arribada: escola Teresa Altet (Ca n’Oriol)
“De Ca n’Oriol a Can Camps pel camp de golf de Can Sant Joan”
RECUPEREM EL CAMP DE GOLF COM A PARC URBÀ PER A LA CIUTADANIA !

EURO SOLIDARI: 1 € de cada inscripció el
destinarem a un projecte social de Rubí

/ QUÈ CAL PORTAR? / Roba i calçat adient, i d’abric i impermeable si cal, aigua i lot/frontal.

Organitzen:

Col·laboren:

CUC
Coordinadora

Nit de cultura, natura i solidaritat

d’Urbanisme Ciutadà

La Caminada Nocturna ens permet gaudir d’una nit molt especial a RUBÍ a través de l’art,
l’excursionisme, la natura, el patrimoni i les tradicions. I ho fem de forma solidària amb

Amb el suport de:
Can Fatjó

projectes locals d’interès social. Gràcies per la confiança i per fer-la possible. Ja en tenim 12!
Més informació a: www.rubicer.cat

