
LA VILA CAMINA 

Teniu ganes de caminar? L’AMPA us proposa fer una pujada familiar a Sant Patllari 

aquest proper diumenge 23 de març. Farem dos itineraris amb diferent grau de dificultat, segons les ganes de 

caminar i l’edat dels nens i nenes. 

 
LLOC DE 

SORTIDA 
HORA 

DISTÀNCIA 

(Anada i tornada) 
DESNIVELL 

Itinerari 1 Pujarnol 10:30 7 km. 240 m. 

Itinerari 2 Frigolet 10:00 13 km. 480 m. 

Tot i la pujada, el camí és poca dificultat. Cal anar ben calçat i portar aigua i esmorzar, i sobretot ganes de 

caminar. A l’arribar al cim, a l’ermita de Sant Patllari, hi haurà coca per a tothom.  

Hi ha l’opció per als qui vulguin acabar de passar-hi el dia de quedar-se a dinar de carmanyola. En cas de 

pluja, s’avisarà de la possible anulació a través de la web i del facebook de l’AMPA. 

Per a tenir una aproximació del nombre de persones que serem, aniria bé que retornéssiu la part inferior als 

mestres dels vostres fills/es o el deixéssiu a la bústia de l’AMPA abans del dijous 20 de març. 

............................................................................................................................................................................. 

LA VILA CAMINA CAP A SANT PATLLARI 

Nombre de persones: ................  Nom de l’alumne i curs: ..................................... 

Escollim Itinerari 1 (curt)   Ens quedem al dinar de carmanyola    SÍ 

  Itinerari 2 (llarg)          NO 
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