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Consell Consultiu de la Gent Gran
4 de novembre de 2016
El Serrallo - Pont del Diable

RECOMANACIONS
Caminar fent salut.
La muntanya i el nostre espai natural
conviden a respirar i relaxar-se mentre
descobrim el nostre entorn, els camins i
senders. És una font de salut i energia.
Caminar fent cultura.
És per això que us convidem el proper
dia 4 de novembre (divendres) a la
sortida del Serrallo–Tarragona al Pont de
Diable. És un recorregut amb molt
d’atractiu donat que segueix la llera del
riu Francolí, especialment bonic a la
primavera i a la tardor, entre conreus i
camins de la comarca. Junts gaudirem
de l’espai del Pont del Diable.
Esperem que us animeu a recórrer
l’itinerari proposat amb la mateixa
il·lusió amb què us l’oferim.
Junta Permanent
del CCGG del Tarragonès

Distància: 5 km
Dificultat: Baixa
Duració: 2 hores

Horari:
9,30 h

11:30 h

Sortida des de davant de la
Cofradia de pescadors del
Serrallo a Tarragona.
Recorregut lateral per la
llera del riu Francolí.
Arribada al Pont del Diable.
Esmorzar i visita de l’espai
natural.
Tornada en autocar i
arribada a casa a l’hora de
dinar.

· Porteu un bon calçat i roba adequada a

la meteorologia, cantimplora amb aigua
i avituallament personal.
· Comporteu-vos de manera cívica amb
la natura i amb la resta de participants.
· No embruteu. Dipositeu les deixalles
als contenidors adients.
· Seguiu les indicacions dels
organitzadors.

PER INSCRIURE’S CAL FER-HO
ABANS DEL 2 DE NOVEMBRE,
A TRAVÉS DE L’ASSOCIACIÓ
CORRESPONENT
Per a més informació podeu trucar al
Consell Comarcal del Tarragonès
Tel. 977 244 506
Les persones prèviament inscrites
gaudiran d’una assegurança. El Consell
Comarcal del Tarragonès declina tota
responsabilitat en cas d’accident o danys
que puguin rebre aquelles persones que
ens acompanyin i que no s’hagin inscrit
prèviament.
Durant l’activitat, l’organització prendrà
imatges amb els participants, que
posteriorment es podran utilitzar amb una
finalitat no comercial.

