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Caminades nocturnes 
solidàries 
Estiu 2019
Dimarts 16 de juliol · Platja d’Aro
Dijous 15 d’agost · Castell d’Aro



Caminades nocturnes
solidàries · Estiu 2019
Caminada nocturna solidària de la Vall d’Aro
Dimarts 16 de juliol de 2019 · 22 h
Sortida i arribada: Palau d’Esports i Congressos · Platja d’Aro
Recorregut de 9 km · Cal portar llanterna o frontal
A la cloenda, refrigeri per a tots els participants
Participació solidària: 2 euros
Destinats íntegrament a la campanya “Mulla’t” de la Fundació 
Esclerosi Múltiple
Inscripcions anticipades: 
Correu electrònic indicant nom i el cognoms de tots els participants 
esports@platjadaro.com  
Inscripcions presencials: el mateix dia de la caminada (21-21.30 h)
Forma de pagament: prèviament amb ingrés bancaria mitjançant 
codi de barres o el mateix dia de l’activitat (21-21.30 h)

Caminada nocturna solidària de la Vall d’Aro
Dijous 15 d’agost de 2019 · 22 h
Sortida i arribada: Sala Polivalent · Castell d’Aro 
Recorregut de 8’5 km · Cal portar llanterna o frontal
A la cloenda, refrigeri per a tots els participants
Participació solidària: 2 euros
Destinats íntegrament a l’Associació Oncolliga de Platja d’Aro
Inscripcions anticipades:
Correu electrònic indicant nom i el cognoms de tots els participants 
esports@platjadaro.com  
Inscripcions presencials: el mateix dia de la caminada (21-21.30 h)
Forma de pagament: prèviament amb ingrés bancaria mitjançant 
codi de barres, o el mateix dia de l’activitat (21-21.30 h)

Vall d’Aro Run Series 2019
www.runningvalldaro.cat

Cursa Lineal del Camí de Ronda
Diumenge 28 de juliol
7 h · Sant Antoni de Calonge · Platja d’Aro · S’Agaró

Marxa i Cursa Nocturna de Castell d’Aro
Dissabte 31 d’agost
20 h / 21 h · Sala Polivalent · Castell d’Aro

Marxa i Cursa La Clàssica de Platja d’Aro
Diumenge 22 de setembre
8 h / 9 h · Masia Bas · Platja d’Aro

Activitats esportives · Estiu 2019
www.platjadaro.com

Activitats a les Vies Braves
Del 26 de juny al 23 d’agost
Immersió lleugera, natació guiada, snorkeling guiat, iniciació a la 
natació en aigües obertes i eco-swinning · www.viesbraves.com

10è Circuit Vòlei Platja Costa Brava
Dissabte 17 d’agost
8-20 h · Platja Gran (Riuet) · Platja d’Aro

Torneig Llampec d’Escacs
Diumenge 18 d’agost
10-13 h · Plaça Major · Platja d’Aro

22a Travessia Nedant-CN Riembau
Diumenge 1 de setembre
11 h · Platja del Racó · S’Agaró

9a Marxa de l’Escurçó
Diumenge 8 de setembre
8 h · Plaça Poeta Sitjar · Castell d’Aro


