29 d’Abril de 2018
Hora: 9:00 h des d’Anya
Recorregut circular de 5 o 13 km.
Esmorzar per als participants.
Missa a les 13:15h.

7a CAMINADA
POPULAR D’ANYA

O B S E R VA C I O N S
PRÀCTIQUES
“Gaudeix de la vida tot el que jo no podré”
Sisco

- Caminarem unes 3 hores (13 km). L’ arribada
serà al mateix lloc de sortida.
- La sortida tindrà lloc a les 9 del matí de la
Plaça Major d’Anya.
- La inscripció és gratuïta i oberta a tothom.
Es prega reservar amb antelació.
- A part dels controls de sortida i arribada, hi
haurà un control per esmorzar i un altre on
hi haurà aigua i fruita.
- En el punt d’esmorzar qui ho vulgui podrà
fer una ruta alternativa més curta de
tornada al poble (5 km).
- Es demana ser respectuosos amb l’entorn.
- El camí està marcat, no us hi podeu pas
perdre.
- També podeu realitzar el recorregut en bici,
a cavall o corrent.
- A les 13:15 tindrà lloc la missa en record al
Francesc.

INSCRIPCIONS GRATUÏTES
CONTACTA A:
info@artesadesegre.cat
973 400 013
jbpijuan@hotmail.com
-fins mitja hora abans de l’inici.

ORGANITZA:
Família Bròvia Capell
COL·LABORA:

MEMORIAL
FRANCESC BRÒVIA
CAPELL

RECORREGUT

Ruta de 5 km.
Ruta de 13 km.

P R E S E N TA C I Ó
Emprenderem la sortida passant per davant dels trulls del poble recent restaurats. La ruta
Des de l’organització ens plau fer-vos partíceps
de la 7a Caminada Popular d’Anya, satisfets i
agraïts com estem de la bona acollida que
tingueren les anteriors edicions, i amb l’objectiu
de consolidar un esdeveniment que va germinar

ens portarà a creuar el torrent d’Anya, que en aquesta època de l’any sol portar aigua, i
enfilarem a continuació una curta pujada enmig d’una roureda que ens durà a un llarg camí
pla amb espectaculars vistes al Montsec. Tornarem a creuar el torrent i arribarem al punt
d’esmorzar, “l’Era”, espai que s’eregeix en record a Francesc Bròvia. Qui ho vulgui, podrà
seguir una ruta alternativa més curta per tornar a Anya, de 5 km en total.

en uns moments dolorosos i que ha anat prenent
forma sota l’escalf i l’empara de família i amics

La resta, rependrem la marxa entre vinyes, oliveres i modernes plantacions de fruiters fins a

com a força impulsora constant. Esperem poder

la Presa del Canal, l’espai recent acondicionat alberga els grvats rupestres de Mas de n’Olives,

comptar amb la vostra complicitat molts més

datats en l’edat de Bronze, i que representen diverses agrupacions de figures humanes i motius

anys per tal de peperpetuar-lo amb vocació de
record al Francesc Bròvia i Capell.
La ruta programada és coneguda per tota

geomètrics. Allà farem una segona parada i, havent près uns refrigeris, vorejarem el riu Segre de retorn al poble.
Nota: La inscripció implica acceptar que el participant camina pel seu compte i risc,, i que
l’organització no es fa responsable dels accidents que pugui patir o ocasionar.

persona vinculada al poble d’Anya com “el tomb
al terme”, en un dia tan especial us convidem a
resseguir amb nosaltres les passes del Francesc,
que infinitat de vegades l’havien dut per aquests
paratges que tant estimava i el dia 29 d’Abril us
animem a descobrir.
Vine a gaudir de la primavera d’ Anya.

