
  

PASSEJADA POPULAR A LES BASSES DE CAN DOMINI 

Diumenge 9 d´abril 2018 

 

 
Inici: 10h, punt de trobada al Leroy Merlín CC. Alcampo, St. Boi de Llobregat   
 
Final: 13h Centre Comercial Alcampo, Sant Boi de Llobregat   
 
Distància: 7 km 
 
Dificultat: fàcil. Recorregut sense desnivells, alternant pistes d´asfalt i terra 

 

 
 
 
 

 
 

 

Apte per totes les edats. 
Cal portar roba còmode, protecció solar i aigua. 
No es permet l´entrada de gossos a l´espai natural de les basses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONS GENERALS DEL RECORREGUT: 

1. Anar fins la Cooperativa Agrícola creuant pel pont del centre Comercial Alcampo.  

2. Des de la Cooperativa agrícola seguir recte pel  camí de les Salines fins  arribar al camí 

de Ferran Puig.  

3. Girar a la dreta i seguir per Ferran Puig, passar de llarg Cal Notari (queda a l´esquerra) i 

girar al següent camí que es  troba a la esquerra.  

4. Seguir aquest camí fins les Basses.  



 

 

CONDICIONS PARTICIPACIÓ PASSEJADA POPULAR 9 ABRIL  

 

01. Aquesta normativa és d’aplicació únicament per la caminada popular de la Setmana 

de la Salut 2018.  

 

02. El Full de Participació i/o inscripció serà el que doni per vàlida la participació de la 

persona caminant.  

 

03. L´itinerari està indicat un cop endinsats al Parc Agrari, té una durada aproximada de 3 

hores i és un recorregut de 7 km de baixa dificultat. 

 

04. Per a qualsevol dubte o imprevist durant la caminada us podeu dirigir a les persones 

facilitadores de l´activitat.  

 

05. La pluja o el mal temps pot ser motiu de suspensió de l´activitat sense data 

alternativa per repetirar-la.  

 

06. En el decurs de la caminada no es facilita avituallament als participants, cadascú 

haurà  de proveir-se, segons les seves necessitats, de l’aigua i el menjar necessari per 

realitzar l’activitat.  

 

07. Tots els participats inscrits prèviament  rebran un obsequi . Es lliuraran també 

obsequis als inscrits el mateix dia per odre d´inscripció i fins exhaurir existències.  

 

08. L’organització declina tota responsabilitat respecte als diferents perjudicis que la 

participació a la caminada pugui causar als caminadors. 

 

09. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a 

altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. 

 

10. Realitzar la inscripció i/o registrar-se al Full de Participació implica l’acceptació 

d´aquesta normativa.  

 


