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NORMATIVA I CONDICIONS DE LA PUJADA A BÈRNIA EL DIUMENGE 11 
DE DESEMBRE DE 2016 PER A CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE 
LES MUNTANYES 
 
1. PROGRAMACIÓ 
· El punt de concentració serà el diumenge dia 11/12/2016 a la plaça Jaume I. 
· A les 8.30 h es lliuraran els dorsals i se servirà un desdejuni. 
· Utilitzant i compartint cotxes particulars, ens traslladarem a les “Cases de 
Bèrnia” per començar la pujada a les 9.30 h. 
· Es preveu arribar al voltant de les 12.30 h al Fort on es llegirà la Declaració 
del Dia de les Muntanyes. 
· Després baixarem de nou a les “Cases de Bèrnia” i donarem per finalitzada 
l'excursió a les 14.30 aprox. 
 
2. CARACTERÍSTIQUES 
· La ruta està catalogada com de nivell mitjà, apta per a senderistes habituals o 
debutants amb bona forma física, amb una durada aproximada de 4 hores, un 
desnivell de 600 metres i una distància de 8 quilòmetres. Si no està segur de 
poder-la completar en l'horari previst, no s'inscriga. 
· La marxa està coordinada pel Club de Muntanya Margalló i serà guiada per 
persones amb experiència. 
· Es compta amb l'assistència en ruta de personal qualificat de la Creu Roja i 
Protecció Civil de Benissa. 
· Per raons de seguretat i impacte ambiental, el nombre total de participants 
està limitat a 70 persones. 
 
3. SEGURETAT 
· Aquesta activitat està coberta per una assegurança de responsabilitat civil a 
nom de l'Ajuntament de Benissa i una altra assegurança d'accidents 
contractada expressament aquest efecte. 
· No obstant això, és necessari que tots els participants inscrits disposen de la 
seua pròpia cobertura sanitària en vigor. 
· És imprescindible no abandonar el grup guiat en tot el recorregut. 
 
4. INSCRIPCIONS 
· La quota de participació de 5 € està destinada a sufragar les despeses del 
desdejuni, l'assegurança d'accidents i la pujada guiada a Bèrnia. 
 
5. PAGAMENT 
· L'única forma de fer efectiva la inscripció és mitjançant pagament en línia a 
través de la pàgina web: www.welovemountains.org 
· Caldrà aportar nom, cognoms i número del DNI dels participants, així com un 
telèfon de contacte. 
· El termini d'inscripció comença el dilluns 15 de novembre i finalitza el 
divendres 9 de desembre o quan s'aconseguisca el límit màxim de 70 
participants. No s'acceptaran inscripcions posteriors. 



 

AJUNTAMENT DE BENISSA 

 

Plaça del Portal 1 · 03720 Benissa · Alacant · Tels. 96 573 00 58 · 96 573 00 62 · Fax  96 573 14 96 · CIF P-0304100-A 

· No serà reemborsable cap abonament de serveis no utilitzats voluntàriament 
pels participants. 
 
6. CONDICIONS I RECOMANACIONS 
· Cal portar calçat i roba adequats (botes de muntanya o esportives, gorra, 
protector solar, jaqueta d'abric i impermeable), documentació en regla (DNI i 
targeta SIP) 
· L'esmorzar és a càrrec de cada participant: portar menjar i aigua suficients per 
a tot el recorregut. S'esmorzarà al Forat. 
· Si la previsió meteorològica no és favorable, l'activitat s'anul·larà 
· Qualsevol notícia d'última hora, tancament d'inscripcions o anunci 
d'ajornament, quedarà reflectit en la web: www.welovemountains.org 
· La participació en aquesta activitat implica l'acceptació total de les normes i 
condicions d'aquest document. 

 


