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VI CAMINADA VI CAMINADA   

POPULAR POPULAR   

DE MURADE MURA  

Camina i fes cultura!Camina i fes cultura!Camina i fes cultura!Camina i fes cultura!    
Un tomb per la pedra seca 

Diumenge 29 de novembre de 2009 

ORGANITZA: 

PATROCINA: 

AMB EL SUPORT DE: 

Centre Excursionista de Mura 
Pujada Verge de Montserrat, 7 
08278 Mura 
cem@cemura.cat 
http://www.cemura.cat/ 



SALUTACIÓ 

El proper diumenge 29 de novembre us convi-
dem a participar a la 6a. edició de la caminada 
popular de Mura, organitzada pel Centre Excur-
sionista de Mura i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Mura i del Consorci Turístic de 
les Valls del Montcau. 
La necessitat de conrear la terra, en indret incli-
nats, ha fet necessari d’aterrassar els vessant 
de les muntanyes per tal de protegir un dels 
béns més preuats i necessaris: la terra. Aquest 
sector muntanyós del sud-est del Bages ha estat 
treballat de fa molt de temps. Els seus pobles 
mil·lenaris, Mura, Talamanca i Rocafort, han es-
tat testimonis de la necessitat de disposar de 
més terra per conrear a mesura que la població, 
i les seves necessitats, creixien. 
 
 
UN TOMB PER LA PEDRA SECA 
El proper diumenge 29 de novembre us convi-
dem a participar a la 6a edició de la caminada 
popular de Mura, organitzada pel Centre Excur-
sionista de Mura i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Mura i del Consorci Turístic de 
les Valls del Montcau. 
La necessitat de conrear la terra, en indret incli-
nats, ha fet necessari d’aterrassar els vessant 
de les muntanyes per tal de protegir un dels 
béns més preuats i necessaris: la terra. Aquest 
sector muntanyós del sud-est del Bages ha estat 
treballat de fa molt de temps. Els seus pobles 
mil·lenaris, Mura, Talamanca i Rocafort, han es-
tat testimonis de la necessitat de disposar de 
més terra per conrear a mesura que la població, 
i les seves necessitats, creixien. 
 

REGLAMENT 

 
PREU 
10 euros . 
8 € si us inscriviu abans del 20 de novembre. 
Inclou una samarreta de record i 
l’avituallament: aigua, menjar i entreteniment. 
 
INSCRIPCIÓ 
Places limitades a 200 participants. 
Consulteu la web per realitzar la inscripció. 
S’actualitzarà diàriament mentre hi hagi places 
disponibles. 
Heu d'omplir les dades del titular de la reserva, i 
si s'escau dels acompanyants. 
 Les inscripcions estan garantides una vegada               
s’hagin formalitzat a través del banc. 
Caldrà presentar el resguard de l’ingrés bancari, 
per tal de participar i prendre la sortida. 
 
SORTIDA 
Diumenge 29 de novembre, de les 8 a 2/4 de 9 
del matí. De la plaça de l’església de Mura. 
Recordeu de portar el resguard de l’ingrés ban-
cari i el formulari que us heu baixat de la nostra 
web. 
 
ITINERARIS 
Itinerari curt: 
Longitud: 16,5 km. 
Desnivell acumulat: 400 m. 
Durada: 4 h. 
 
Itinerari llarg: 
Longitud: 22 km. 
Desnivell acumulat: 800 m. 
Durada: 5,5 h. 

 
Durant el recorregut hi haurà controls i avitua-
llaments. 
 
ARRIBADA 
A Mura, a les 2 del migdia. 
A les 3 del migdia es donarà per finalitzada 
l’excursió. 
 
MITJANS DE DESPLAÇAMENT 
Cal fer servir el vehicle particular. Seguiu les 
indicacions per aparcar els vehicles. 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ 
Centre Excursionista de Mura 
Tel. 938 318 170 (només dissabtes tarda). 
cem@cemura.cat 
http://www.cemura.cat 
 
Consorci Turístic de les Valls del Montcau 
Tel. 938 318 375. 
vallsdelmontcau@diba.es 
www.vallsdelmontcau.es 
 
NOTES 
El temps no serà obstacle per a la celebració 
de la ruta. 
Cal seguir l’itinerari recomanat. 
Passarem per bells paratges naturals que cal 
respectar, així com les propietats. 
L’organització no es fa responsable dels acci-
dents o danys que puguin rebre o produir els 
participants, si bé vetllarà per evitar-los. 
Les deixalles cap a casa. 
Es recomana dur bon calçat. 
Cal seguir les recomanacions de l’organització. 
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