
SORTIDA  EN  BICICLETA  PER  LA VIA VERDA 
DEL BESOS I ESMORZAR   DE   PIC-NIC  

Hora de Sortida:  9:00   

Dificultat:   Molt Baixa 

Desnivell  acumulat: 95.3 m 

Longitud: 6 km (40+40 min) 

 El GRUP d’EXCURSIONS – LLEURE EN FAMILIA de l’AMPA PERE IV us proposa: 

Per una millor coordinació caldria que totes les famílies 
interessades enviïn  confirmació a:     
grup.excursions.pereiv@gmail.com  

indicant:      - Nom i telèfon de contacte,  

 - nombre i edat dels assistents (curs) 

   @xafafarigoles 

Diumenge 16 de març 
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Funcionament de les sortides proposades pel grup d’excursions 
XAFAFARIGOLES DE L’AMPA PERE IV. (Vocalia de Lleure en Família) 

• L’anada i tornada es realitza amb bicicleta. La sortida s’efectua des de l’Escola. 

• Itinerari : Rambla del Poble nou + Pg. Calvell  + Pg. Garcia Faria + Parc del Fòrum + Port Fòrum + Via Verda                
Parc Besós 

• Es recomanable que infants menors de P5 poc habituats a anar en bicicleta vagin a la cadireta dels  pares. 
(Molt important tenir els pneumàtics i frens en estat adequat) 

• Porteu l’esmorzar de casa per recuperar forces  i sobretot aigua per passar el matí. 

• Un cop esmorzats a prendre el sol o a jugar amb els infants a la llera del riu. (Porteu pilotes ... Etç ...) 

• Està previst remuntar inicialment 1 kilòmetre de riu. No obstant, hi ha la possibilitat que el pares i nens 
grans que vulguin puguin continuar la excursió riu amunt... 

• La responsabilitat de cada infant recau en el pare o tutor que l’acompanyi. 

 

• HORARIS APROXIMATS DE LA JORNADA: 

•    9: 00 - Punt de Trobada a l’Escola Pere IV 

•    9:15 - Sortida (Es prega puntualitat per evitar carrers tallats per la Marató de Bcn) 

•  10:15 - Parada  al punt kilomètric 1,2 des de la desembocadura del Besos.  

•  10:20  - Esmorzar de Pícnic a la llera del riu 

•  10:45 - Jocs lliures  i descoberta o no de la “fauna i Flora del riu Bessós”. 

•  12:15 - Tornada en grup. 

•  13:00  - Arribada al Barri i si s’escau Aperitiu...   

 

 


