
CAMINADA ERMITES DE LORETO:  
TARRAGONA – RENAU – BRÀFIM 
DIA 6 DE DESEMBRE DE 2008 

 
L’Ajuntament de Bràfim en el marc de celebració de la Festa en honor a 
Ntra. Sra. de Loreto (Festa Major d’hivern). Vol iniciar a partir d’aquest any, 
una caminada a través de les ermites de Loreto del Camp de Tarragona. 
El recorregut passarà per les tres ermites que es troben en aquest camp, 
s’iniciarà a la de Tarragona, passarà per la de Renau i finalment s’acabarà a 
la de Bràfim. 
La caminada té un caràcter lúdic, per gaudir de l’excursió i del paisatge i en 
cap cas té caràcter competitiu. 
L’organització no es fa responsable del danys que els participants puguin 
patir o produir, el participant eximeix de qualsevol responsabilitat els 
organitzadors i els col�laboradors de la caminada. 
 
HORARI: 
 

• A les 7 del matí: Trobada dels excursionistes a la parada d’autobusos 
de Bràfim. Tot seguit trasllat amb autocar fins a l’Ermita de Loreto de 
Tarragona. Benvinguda per part del rector de la mateixa. 

• A les 8 del matí: Inici de la caminada en direcció al terme municipal 
d’El Catllar. 

• A les 9,30* del matí: Arribada a TP-2039 / Carretera del Catllar a 
Monnars. Reagrupament i esmorzar de motxilla. Avituallament amb 
aigua, sucs i fruits secs. 

• A les 11,30* del matí: Arribada a Renau i reagrupament. 
Avituallament amb aigua, sucs i fruits secs. 

• A les 14,00* del migdia: Arribada a l’Ermita de Loreto de Bràfim. 
Avituallament amb aperitiu i finalització de la jornada excursionista. 

 
*els horaris són aproximats poden variar segons el desenvolupament de la 
caminada. 
 
L’autocar serà present a la carretera del Catllar i a Renau per les persones 
que no puguin seguir el ritme de la caminada, així mateix les persones que 
es vulguin incorporar en el tram final també poden utilitzar l’autocar per fer 
els primers quilòmetres. 
 
De forma opcional, totes les persones que ho desitgin poden quedar-se a 
dinar al Centre Cívic per un preu de 15 euros. Cal comunicar-ho i fer el 
pagament en el moment de fer la inscripció. 
 
PREU INSCRIPCIÓ:  
 
Caminada: 5 EUROS 
Caminada i dinar Centre Cívic: 20 EUROS 
Termini: Dimecres 3 de desembre, fins les 17h a l’Ajuntament de 
Bràfim. 
 
CONSELLS: 
 

• Cal portar l’esmorzar i s’aconsella portar aigua. 
• No llenceu brossa, porteu-la fins un contenidor. Respecteu el medi 

ambient. 
• Abans de sortir comproveu l’estat del vostre calçat i mitjons. 
• Procureu portar un ritme uniforme evitant els canvis de ritme. 


