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   Col·laboren: 

 

  Ca la Mariona  

 

/ HORARI /  Sortida: 20.30 h, a la masia de Can Serra (al costat poliesportiu de la Llana).  

                        Arribada: a partir de les 22.30 h aprox. (itinerari curt), a la masia de Can Serra. 
 

/ RECORREGUT i ACTIVITATS /  

- Proposem un recorregut de baixa dificultat, ben senyalitzat i amb tres opcions per 

a totes les edats: l’itinerari 1 (CURT), de 7.490 m, l’itinerari 2 (MIG), de 9.660 m i 

l’itinerari 3 (LLARG), de 12.630 m.  

- Sortirem des de la masia de Can Serra i passarem per indrets com les ruïnes de 

Can Pòlit, la masia de Can Fonollet, el Magnà, la torre del Conill, la serra de les 

Martines, els boscos de Can Roig, el Taió, l’infern de Can Fonollet, l’antiga 

vinya del Txitxerol o el torrent del Mut, entre d’altres.    

- Tindrem fins a 6 punts d’interès sobre: astronomia, cultura, natura, ruralitat I 

història, dinamitzats i guiats per diverses entitats rubinenques. 

- A l’arribada tindrem entrepans de botifarra i begudes per a les persones 

inscrites. I mentre sopant, hi haurà jocs i activitats de dibuix i modelatge de la 

natura a càrrec de “Caçadors de Trastets”, i les actuacions musicals de “Rubí 

Musical Segle XXI” i de “Vapor Nou Hot Swing”, tot a partir de les 22 h. 

- L’aportació solidària (1 € de cada inscripció) anirà al Centre Obert Compartir El 

Pinar, una entitat que treballa amb la infància i l’adolescència en situació de risc 

social al barri d'El Pinar, i que pertany als Maristes.   
 

/ INSCRIPCIONS / Del 22 al 30 de setembre al CRAC (c/ Sant Joan, 1), de dilluns a 

divendres, de 18 a 21 h. Quota: Adults: 6 €.  Fins a 14 anys: 3 €. Si ets soci o sòcia d’alguna 

de les entitats organitzadores, et pots inscriure del 15 al 19 de setembre a la teva entitat 

amb la següent quota reduïda:  Adults: 5 €.  Fins a 14 anys: 2 €. 
 

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

 

 

 

 

 

Organitzen: 

              

   

 

 

 
Vapor Nou Hot Swing 

 

CCaammiinnaaddaa 

La Caminada Nocturna ens permet gaudir d’una nit molt especial a RUBÍ a través de 

l’excursionisme, la natura, el patrimoni cultural, l’astronomia, les tradicions, la música, el 

teatre i la fotografia nocturna. I ho fem de forma solidària amb aquelles persones amb un 

major risc d’exclusió social.  Gràcies per la confiança i per fer-ho possible!  

 

Una nit de cultura, natura i solidaritat 

  aa  

 1 € de cada inscripció el destinarem 

al Centre Obert Compartir El Pinar 

Dissabte, 4 d’octubre de 2014 
Sortida (20.30 h) i arribada: masia de Can Serra 

I a partir de les 21 h, connexió en 

directe a Rubitv.cat !! 

nnooccttuurrnnaa  ddee  RRuubbíí  

  Més informació a:   www.rubicer.cat  / rubidarrel.wordpress.com  / www.crac.cat 
Correcció lingüística: Roser Tutusaus Corbella. Servei Local de Català.  

 

http://www.rubicer.org/
http://www.crac.cat/

