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 III CAMINADA + CALÇOTADA  
 De Sarrià a Les Planes  

 
Diumenge 3 de març de 2019 

 
Lloc de trobada: Els caminadors a la plaça de Sarrià a les 8.30 h, qui no camini a Can Pichurri 

(davant de l'estació de Les Planes dels FGC) a les 13.30 h. 
 
Recorregut: Sortirem de la Plaça de Sarrià cap al els jardins de Can Sentmenat fins arribar a la 

Ctra de les Aigües, seguirem fins arribar al Turó d'en Corts. Després passarem per el Coll 
de Can Cuiàs, Turo d'en Balasc, Can Castellví, fins arribar a la Carretera que seguirem fins 
arribar al restaurant Can Pichhuri de les Planes 

 

   
 
Distància: 10,840 quilòmetres 
Desnivell positiu: 425 metres  
 
Requeriment per a la sortida: Portar un esmorzar lleuger, aigua, roba i calçat adequats. També 

cal portar gana ja que ens esperarà una bona calçotada.  
 
Horari: Trobada les 8.30 h a la Plaça de Sarrià. Arribada a Can Pichurri cap a les 13.30 h. 
 
Menú: Calçotada 25/30 calçots per persona, graellada de carn (botifarra, cansalada, pollastre, xai, 

conill, llom i patates al caliu), begudes, postres, cafès i per acabar una copa de cava. Menú 
infantil: Espaguetis a la bolonyesa, Pollastre arrebossat amb patates begudes i postres. 

 
També hi haurà un sorteig amb regal sorpresa per als participants.  
 
L’activitat té un cost de 40 €, els socis 35 €. i els nens de 17 €. L’import s’haurà d’abonar al 

responsable de la sortida abans de sortir a la Plaça de Sarrià o abans d’entrar al restaurant 
(els que no caminin). 

 

Inscripcions: a www.elsblaus.cat/inscripcio_calcotada  abans del 28 de febrer. 
 
Responsable de la sortida: Antoni Catasús 690.064.393 
 
La caminada d’aquesta activitat està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària 

inscripció prèvia i contractació d’assegurança, que facilitarà l’entitat per 5,00 €  per qui no disposi de la 

llicència anual. Qui no sigui soci/a  de l’entitat, haurà d’abonar 5,00€ (adults) en concepte de R.C.  

 


