
Columna de Girona 
Tram Girona – Sils 

ZONES D’APARCAMENT GRATUÏTS (VEHICLES PRIVATS) 
 Pavelló Fontajau 
 Zona Ocine Girona (davant, al costat i darrera) 

Teniu present el temps que hi ha caminant des de l’aparcament fins al lloc de sortida (entre 20 i 30 minuts) 

SORTIDA 
 Plaça 1 d’Octubre 
 8 del matí: esmorzar (especialment pels que hagin fet la reserva a 

https://www.marxesperlallibertat.cat/index.php/ca/fer-reserva) 
 9 del matí: sortida 
 Entre les 8 i les 9 del matí les persones que pernoctaran poden deixar la motxilla, el sac, la màrfega… al 

camió de logística que acompanyarà la marxa. El material dipositat al camió no serà accesible fins a 
l’arribada a Malgrat i per això es recomanable portar una petita motxilla amb el necessari durant la jornada 
(jersei, paravent, aigua, menjar, documents, diners…). 

ITINERARI 
 Plaça 1 d’Octubre 
 Carretera Barcelona 
 C-65 direcció Salt (después de Decathlon, Mediamarkt…) 
 Entrada AP-7 per Girona Sud (Salt) 
 AP-7 fins sortida Aeroport 
 N-II / A2 fins restaurant La Llotja de Sils (antic Hostal del Rolls) 
 Gi-555 (Mallorquines) 
 C-63 fins al punt del dinar a Sils 

AVITUALLAMENTS 
 Aigua, grana seca, fruita… (diferent segons l’organització de cada punt d’avituallament) 
 Entrada AP-7 Girona Sud (Salt) 
 Sortida AP-7 Aeroport (Restaurant la Roca Petita) 
 Restaurant  La Llotja de Sils (antic Hostal del Rolls) 

ARRIBADA 
 Prevista cap a les dues del migdia 
 Dinar 
 Sortida del següent tram fins a Malgrat a 2/4 de 4 

RETORN 
 El retorn a Girona des de Sils es pot realitzar en tren (estació de Sils) 
 A la sortida de l’AP-7 aeroport es pot seguir fins l’estació de tren de Riudellots  
 L’autocar escombra retornarà a Girona però només són 55 places i es prioritzarà les persones que l’hagin 

utiltizat per motius físics (no hi compteu per tant). 

SERVEIS 
 Autocar-escombra. Per la gent que tingui problemes físics (no greus) per acabar el tram. 
 Camió de logística. Portarà el material de les persones que pernocten a Malgrat. No accesible durant la ruta. 
 Ambulancia. 
 Cotxe de Sanitaris per la República 

RECOMANACIONS 
Portar… 

 Gorra pel sol 
 Roba d’abric (forro polar prim) 
 Paravent 
 Calçat còmode 
 Frontal (si feu trams de tarda) 

I, malgrat haver-hi avituallaments, valora de tenir a mà… 

 Aigua o beguda 
 Una peça de fruita 
 Algun tipus d’aliment energètic (xocolata, barres energàtiques, grana de capellà…) 

 

 


