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Projectes en marxa 

 CAMINEM 

 CIMS 

 BAIXA’M LES ESTRELLES 

 EL MEU LLOC PREFERIT 

 REFUGIS EN LLIBERTAT 

 BIVACS D’ALÇADA 

 CORRE MUNTANYES 

 LA BASTARDA 

 TASTEM L’ESCALADA 

 BARRANCAM 

 TEIDE 2021 

 EXPERIÈNCIA 4000–E4K 

 A RODA 

 
Com pensem i fem al CAM 

El CAM és un petit i modest club amb uns socis que 

comparteixen molt més que l’afició per l’Esport a la 

Natura i la Muntanya: amistat, companyerisme, 
honestedat, respecte, treball i esforç individual i en 

equip, llibertat en la forma de fer i d’entendre la 
muntanya i participació activa de les persones. 

 
Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que som i 
fem el CAM és la nostra capacitat de somiar reptes, 

impulsar projectes i il·lusionar-nos compartint-los i 
portant-los a terme. 

 
Una altra característica diferencial de la gent del CAM 

és que ens uneix el destí al que dirigim els nostres 

passos i no l'origen del qual partim. Venim d'aquí i 
d'allà, però anem a un mateix punt, de vegades proper, 

altres vegades llunyà. 
 

També ens fa una mica especials la capacitat de 
col·laborar i construir en equip. A partir de la idea d'un 

es desenvolupa un projecte de tots. 
 

Dins el CAM és poden viure experiències i aventures, 
aquelles que vulguis viure, però sobre tot aquelles que 

vulguis crear. Per que el CAM és el lloc perfecte per 

dissenyar-les i trobar la companyia, el suport i els 
recursos que pots necessitar per fer-les realitat. 

 
Fem CAM, fem CLUB. 
 
 

PROJECTE CORRE MUNTANYES 

LA KLANDESTINA XL (edició 0) 

17 d’abril de 2021 

 

DESCRIPCIO 

Dins el projecte CORRE MUNTANYES, us proposem participar en l’edició 

número 0 del trail LA KLANDESTINA XL, de 60 km. 

Aquesta edició serà una descoberta de la futura variant llarga de la clàssica LA 

KLANDESTINA. La ruta la tenim traçada sobre mapa, però no sobre el terreny. 

Per això la descoberta. Segurament i més del que tocaria, anirem amunt i avall, 

a dreta i esquerra, davant i darrera... Els 60 km són una estimació... 

Cànoves és el lloc d’inici. El tram de descoberta ens ha de portar a l’estació de 

tren de Sant Martí de Centelles, per després seguir el recorregut clàssic fins 

arribar a Parets del Vallès. 

Aquesta activitat també està plantejada com un entrenament pels socis/es que 

competiran en curses de muntanya durant 2021, així com per tots aquells que 

vulguin iniciar-se en curses de mitja i llarga distància per muntanya. 

Modalitat autosuficiència i GPS. 
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FITXA TÈCNICA 

- Horari: 12 hores 

- Desnivell de pujada: 2.000 m 

- Desnivell de baixada: 2.500 m 

- Distància horitzontal: 60 km 

- Tipus de recorregut: Anada 

- Dificultats destacables: ritme, km, desnivells, autosuficiència, GPS 

 

PUNT DE TROBADA 

Pàrquing Can Rajoler, a les 7:00 h 

 

CAL PORTAR 

- Vestuari adient per córrer i de protecció meteo. Bastons (opcional) 
- Alimentació i aigua 
- Crema solar 
- Dispositiu amb GPS (recomanat) 
- Diners per imprevistos 
 

RECOMANACIONS 

- Preparat per anar a ritme tranquil de cursa. 

- Punt d’abandonament a Sant Martí de Centelles (Renfe) 

 

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA 

- Nom contacte : Lluís Lleida / 616 06 42 83 / lluis@lluislleida.com 

- Data límit per confirmar assistència: 12 d’abril 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 

 

TROBADA INFORMATIVA: DIJOUS 8, AL CAM (20:30 h A 21:30 h) 

 

TINGUES PRESENT QUE A LES ACTIVITATS QUE PROPOSA EL CAM 

NINGÚ GUIA A NINGÚ, NI NINGÚ MÉS QUE TU TÉ LA RESPONSABILITAT 

SOBRE EL QUE ES FACI O PASSI.  

TU ETS EL TEU PROPI GUIA I RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT! 
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