XVIII Caminada
nocturna a Gallecs

Caminada nocturna per Gallecs,
pa amb botifarra, sorteig de regals i ball de fi de festa
Dissabte 22 de setembre de 2018, a les 8 del vespre
Per les inscripcions és imprescindible indicar nom, cognoms, data de naixement, DNI i telèfon.
INSCRIPCIONS: Els dijous i divendres 13, 14, 20 i 21 de setembre, de 7 de la tarda a 10 de la
nit, al Casal La República • Dissabte 15 i diumenge 16 de setembre, d’11 del matí a 2 del migdia
i de 6 a 9 del vespre a la plaça Catalunya de Mollet • Darrer dia d’inscripció, 21 de setembre.

Tiquet, 9 € · Socis, 7 € · Places limitades
Sessió de preparació per a la caminada a càrrec del
Centre d’Esports i Salut de Ca n’Arimon a les 19.15 h.

Club Muntanyenc Mollet
Casal La República
Pineda Fosca, 6 - 08100 Mollet del Vallès
Telèfon 93 579 12 85
cmuntanyencmollet@gmail.com
http://www.cmmollet.cat

En conveni amb:

RECORREGUT
Travessarem Mollet i
entrarem a l’espai de
Gallecs per sota del pont
de l’autopista més proper
al carrer de Gallecs.
Farem el recorregut com
es veu al plànol i, tornant,
passarem per la passera
dels Pinetons.
Distància total:
11 km.
Temps aproximat:
3.30 hores.

INFORMACIÓ
• Volem donar a conèixer l’entorn
•
natural de Gallecs.
• Respecteu l’entorn: no llenceu
brossa durant la caminada!
• Aquesta caminada no és competitiva
•
• Els menors d’edat hauran d’anar
acompanyats d’un adult respon•
sable.
• Es recomana portar calçat apropiat. •
• És aconsellable portar llanterna.
• Cal passar pel control del Parc de
les Pruneres i lliurar el tiquet de
sortida.

La sortida serà a les 8 del vespre
al carrer Josep Anselm Clavé. A
partir d’aquesta hora es podrà
fer esglaonadament, a criteri de
cadascú.
Hi haurà controls de pas i un
avituallament (amb la inscripció).
No es poden tocar els senyals
del camí.
El Club Muntanyenc declina tota
responsabilitat en cas de danys
personals o a tercers, que puguin
rebre o produir els participants,
si bé vetllarà per tal d’evitar-los.

