
 

CONDUCCIÓ DE GRUPS - CAMINADA

DADES GENERALS DE LA RUTA

NOM DE LA RUTA: Caminada petits 2

HORA DE SORTIDA: 9.00 HORA D’ARRIBADA: 11:00

RECORREGUT: 
Sor&rem del pavelló en direcció a les escales que condueixen fins a la carretera de la 
Coromina. Allà agafarem el primer trencant que es dirigeix cap al Puig de les tres creus.  A 
con&nuació agafarem un camí que ens portarà fins als dipòsits de la Coopera&va. 
Seguidament seguirem una pista forestal fins a la casa del Puig. Després ens dirigirem cap al 
santuari de Rocaprevera i finalment acabarem l’excursió a les Piscines de Torelló

DESCRIPCIÓ GENERAL:  
És un recorregut senzill on els infants gaudiran de l’entorn natural  i coneixeran llocs 
emblemà&cs del poble com el Puig de les tres creus, els santuari de Rocaprevera, la casa del 
Puig. Aquest recorregut no té un gran desnivell, és una ruta curta amb camins amples  però 
molt assolellats. Cal preveure de portar aigua i calçat espor&u.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA:  
Els trams del recorregut són recorreguts de &pus  urbà, perimetrals i naturals. El  nivell és 
fàcil o moderat, i per tant  estan a l’abast de nens i nenes tenint en compte que es buscaran  
els passos més adients i segurs. Durant el recorregut trobem  elements que suposen algun 
valor afegit en quant a interès històric i patrimonial, indrets especialment interessants a 
nivell de medi natural. An&gues vies de ferrocarril, canals, camins públics, camins de ronda, 
senders. També són transitables en bicicleta. 

En una caminada podrem enfor&r els nostres lligams socials, fer amistats i conèixer una mica 
més el nostre territori sovint desconegut. 
Cal portar gorra, crema solar (posada de casa), motxilla petita amb esmorzar i 
aigua (important).

DADES TÈCNIQUES DE LA RUTA

DISTÀNCIA: 4.26 Km DESNIVELL: 41m PENDENT MITJÀ:  20%

ALTURA MÀX: 538 m ALTURA MÍN: 485 m

POBLE: 10% PISTA: 80% CAMÍ: 10% CAMÍ TÈCNIC: 0%

TEMPS PARADES: 30 min TEMPS TOTAL: 1h 30 min




