
25 i 26 febrer Ruta Montnegre i platja

De ruta amb els Cowboys de la Selva 2023 ...

Programa
Data d'inici de la ruta Nom de la ruta Aforament màxim ruta

Dissabte 25
Montnegre i platja 20 participants

Data final de la ruta Posibilitat de fer les etapes per separat? Aforament màxim allotjament

Diumenge 26

Si Allotjament genets a les finques particulars dels 
socis Érika/Jordi i Plácido: 12 en llits de 
matrimoni i 4 en matalàs individual. S'ha de 
portar llençols i mantes. La resta en sofà o al 
terra amb màrfrega.

Presentació de la zona Organitzador(s) Telèfon(s) de contacte

Recorrerem itinerani pel Montnegre que ens portarà per la 
localitat costera de Santa Susana, on farem parada 
d'avituallament  i pel camí paral.lel de la platja veurem un 
búnquer de la Guerra Civil.  Els cavalls podran abeurar-se a 
Malgrat i també al creuar el riu.  A Palafolls seguirem el camí 
paral.lel al riu Tordera on podrem fer uns galops controlats 
fins al restaurant on dinarem a les 16:00 h. Llavors deixà 
cavalls en els pàdocs corresponents. 

Dia 25 Plàcido i dia 26 Érika i Jordi 626897210

Informació pràctica
Punt de Trobada Hora de sortida Aparcament remolcs
Finca de l'Érika i Jordi a les 8:00 h del matí (es 
passarà ubicació per whatsapp) Dissabte 25 a les 9:00 h  (Ajuntaments  han donat permís de pas entre 11:30 y 12:30 h) 

Finca Érika i Jordi

Punt final Preu ruta (soci / no soci)

Finca ÉriKa i Jordi
Soci +/- 100 €   No soci120€ , inclou menjar, 
sopar dissabte i esmorzar i dinar diumenge

Sobre la ruta
Distàncies recorreguts Desnivell acumulat Dificultat

1er dia 34 kms / 2on dia +/- 20 kms
300 m Mitja

Ritme Track 1er dia Altres

Pas, trot i galop controlat
https://ca.wikiloc.com/rutes-a-cavall/playa-
125147492

PORTAR RECOLLIDOR I BOSSA PER LES 
FEMTES (PLATJA)

Descripció

Dissabte bordajarem el Montnegre fins arribà a la platja on en algún tram s'haurà d'anar a peu i altres trams per pista d'asfalt, la resta de trams per pista 
forestal. Diumenge farem una ruta pel Montnegre amb vistes  al mar.

Inscripcions
Com? Data obertura: Data tancament:
Llistat whatsapp Cowboys de la Selva o formulari 
ruta / web 7 de febrer 23 de frebrer

Menjar i beure
Abeuradors Esmorzar Dinar

Al riu Tordera
Dia 25 cadascú es porta el seu esmorzar i el dia 
26 a la finca del Plácido

25 i 26 de restaurant

Pernoctació
Pernoctació genets Sopar Esmorzar

Finca d'en Plàcido i finca d'Érika i Jordi
Finca Plácido Finca Plácido

Pupil.latge cavalls Menjar cavalls

8 cavalls finca Plácido resta  finca Érika i Jordi

Els socis organitzadors suministraran pinso, fenc 
i aigua a tots als cavalls que participien a la ruta. 
Preu 10€/dia

Extres
Lloguer de cavalls Assistència Despeses addicionals
Possibilitat de lloguer de cavalls al CE Can Comas i al 
club Can Xapi Tordera

Hi haurà assistència d'avituallent a la ruta del 
dissbte

Begudes extres no incloses 

Cal portar Equipament opcional Informació email Associació 
✅Documentació del cavall
✅Assegurances genet i cavall
✅Casc, equip de ruta, fred i pluja, cordades, 
cubell
✅Cantimplora
✅Cavall entrenat i ferrat
✅Esmorzar dissabte
✅ sac de dormir i  recollidor de femtes per quan 
es passi pe la platja i el riu. Obligatori per l'ACA 
segons normativa local ajuntaments

Farmaciola genet / cavall
Kit de ferrar

cowboysselva@gmail.com

https://ca.wikiloc.com/rutes-a-cavall/playa-125147492
https://ca.wikiloc.com/rutes-a-cavall/playa-125147492
mailto:cowboysselva@gmail.com

