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Què és?
El Cicle de passejades és un programa promogut per la 
Diputació de Barcelona, que coorganitza el Servei d’Es-
ports de l’Ajuntament de Granollers.
Aquest any hi participen 56 municipis de la comarca 
amb l’objectiu de facilitar la incorporació de l’activitat 
física en la vida diària de la gent gran, potenciar un estil 
de vida actiu i donar a conèixer diferents entorns geo-
gràfics de la província.

Característiques  
de les passejades
Estan adaptades a les possibilitats i necessitats del 
col·lectiu de la gent gran, són suaus i assequibles.
Gran part del recorregut és per pistes forestals o camins 
de muntanya, de manera que es redueix al màxim els 
trams urbans.
Es camina entre 3 i 4 hores en total, i es fan diverses pa-
rades durant el recorregut. Les distàncies que es reco-
rren són de 6 a 8 quilòmetres.

Preu
El preu és de 5 € per passejada; inclou l’autocar i l’asse-
gurança d’accidents.
No es retornaran els diners de la inscripció  a la perso-
na inscrita que no pugui assistir a la passejada. Només 
en casos excepcionals, quan es pugui aportar un justi-
ficant mèdic, l’ import abonat per la inscripció servirà 
per poder assistir a la propera passejada. 

Inscripcions
Les inscripcions es faran sempre a les oficines del Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Granollers (c. Santa Elisa-
bet, 16,) de 9 h a 14 h, una setmana abans de la data de 
la passejada.
Places limitades a 50 inscripcions per passejada

Cal portar
Esmorzar, dinar, aigua (per a la passejada i per dinar) i 
calçat còmode( vambes de sola gruixuda).
Es recomana portar també un bastó i roba que prote-
geixi de la pluja.


