Informació d’interès
2a EDICIÓ DE LA CURSA DE LA DONA DE SUBIRATS
Benvolgudes participants,
Can Cartró te un aforament limitat a 120 places d’aparcament, i es recomana compartir vehicles.
Per facilitar-vos l’accés, també us hem preparat un parell d'alternatives:
• Accés en tren / cotxe amb aproximació en bicicleta (3,5km) : Podeu realitzar l’aproximació en tren o
aparcar a la zona d’aparcament de l’estació de Lavern, on disposareu d’un recorregut senyalitzat que arriba
fins a Can Cartró. Podeu accedir en bicicleta pròpia o realitzar lloguer amb l’empresa
https://bikemotions.es/ca/ ubicada a la mateixa estació, i a uns preus reduïts especials (adjuntem
informació) haurà servei d’aparcament per a bicicletes al camp de futbol de Can Cartró. La distància entre
l’estació de Lavern i el camp de futbol de Can Cartró es de 3.5km.
Recorregut:
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=46310261
• Accés en vehicle amb aproximació caminant (1,75km) : A la zona d’aparcament del restaurant
https://www.solivi.com/ La distància entre l’aparcament del restaurant Sol i Vi i el camp de futbol de Can
Cartró es de 1.75km.
Recorregut:
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=46311122
*Accés directe a Can Cartró: Es un nucli petit amb unes 120 places d’aparcament, recomanem les opcions
anteriors, no obstant es pot accedir en vehicle tenint cura de deixar el vehicle ben aparcat per no entorpir el
trànsit i les sortides de vehicles dels veïns.
IMPORTANT: Es recomana portar l’import exacte del donatiu solidari de 2€ que anirà destinat a
l’associació Ginesta (grup d’auto ajuda amb càncer de pit), https://ginestavila.cat/ aquesta
aportació es realitzarà en el moment de recollir la samarreta.
HORARIS, RECORREGUT CURSA, NORMATIVA I AUTORITZACIÓ DE MENORS A: https://subirats.cat/2a-cursade-la-dona-de-subirats/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que fer durant tot l’any a Subirats: Podeu planificar una estança en família, una visita amb amics o una
escapada de cap de setmana sense perdre cap atractiu del municipi, passejades per les vinyes en bicicletes
elèctriques, caminades, una ruta guiada pel Castell més antic del Penedès.
Subirats es molt més que una destinació enoturística, també es l’indret ideal per a gaudir de la bona
gastronomia, l’esport, la cultura i les tradicions locals. O encara millor: tot alhora.
https://www.turismesubirats.cat/
Moltes gràcies,

