
 

DESEMBRE 2017 
Dissabte - 2 - Extrem 100 Cims: Sant Andreu de Llavaneres - Rocs d'En 

Magí - Montalt (597 m) - Esqueires d'En Rogent. (Maresme) 

Vocal: Mar Fernández 

Recorregut: 13 km per pistes i corriols amb algunes baixades amb el terra de sauló, 
amb un desnivell de ↑650 m / ↓650 m i una durada de 3.30 hores netes. 
Dificultat: Mitjana. 
Cal portar: Esmorzar, aigua, botes de muntanya i bastons. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 7.30 h. 
 
Transport: Vehicles particulars. 

Observacions: Com que és una matinal, hi ha la possibilitat de quedar-s’hi a dinar o retornar a Mollet. 
Cartografia: Montnegre-Corredor Ed. Alpina 1:25.000. 
 

Diumenge - 3 -  Ferrades Iniciació a l'escalada per ferraters: 
La Soleia, Sant Martí de Centelles. (Osona) 

 

Dificultat: Mitjana. 
Cal portar: Material per ferrades. 
Altres: Les condicions de l’activitat es consensuaran entre els participants. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca. 
Transport: Vehicles particulars. 

 

Diumenge - 3 - Extrem Matinal cultural: Els pantans d’en Llobet a Vidreres. (La Selva) 
Vocal: Josep Farré 

Recorregut: 11,5 km amb un desnivell de ↑187 m / ↓187 m i una durada de  hores. 
Dificultat: Baixa. 
Cal portar: Esmorzar, aigua i equipament personal. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 7.30 h. 
Transport: Vehicles particulars. 

Observacions: Com que és una matinal, hi ha la possibilitat de quedar-s’hi a dinar o retornar a Mollet. 
 

Dies - 6 al 10 - Tots 41è Aplec Excursionista dels Països 
Catalans a Reus. (Baix Camp) 

Vocals: Lluís Mas i Antoni Felices 

Sortides: 16 excursions a triar per tots els nivells a les serres de Llaveria, Montsant i Prades.  
Activitats: Activitats culturals, conferències i gresca amb tots els accents dels Països Catalans. 
Tota la informació en aquesta pàgina: 41 Aplec Excursionista dels Països Catalans – Reus 2017 

 

Divendres - 15 - Tots Trekking al Marroc per Setmana Santa 2018. (Club) 

Vocal: Òscar Cano 
A les 21 hores al Club reunió informativa del trekking al Marroc i l'ascensió al Jebel Mgoun de 4068 m. 
 

Dissabte - 16 - Senders GR 1, etapa 12:  
Pont de Llinars - Sant Llorenç de Morunys. (Solsonès) 

Vocal: Jordi Luque  

Recorregut: 19 km amb un desnivell de ↑1.040 m / ↓1.000 m i 5.15 h de durada. 
Dificultat: Mitjana. 
Cal portar: Esmorzar i dinar. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 6.00 h. 
Transport: Autocar. 

Observacions: En acabar l'etapa celebrarem el “Nadal dels Senders”, com és costum en el darrer mes de l'any.  

http://entitatsexcursionistesreus.cat/


 
 

Diumenge - 17 - Tots Portada del pessebre: Cogulló de Cal Torre. (Bages) 

Vocal: Josep Plana 

Recorregut: 7 km amb un desnivell de ↑220 m / ↓220 m i una durada de 3 hores. 
Dificultat:  Baixa. 
Cal portar: Esmorzar, aigua i equipament personal. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 8.00 h. 
Transport: Autocar. 

Observacions:  Aquesta activitat es fa en autocar. Cal inscripció anticipada per fer la reserva d’autocars. 
Hem de ser una bona colla per cantar les nadales i menjar neules i torrons. Tindrem una xocolatada a l’aire lliure.  

 

Divendres - 22 - Tots Audiovisual de viatges: El Parrisal, Els Estrets i 
les Moletes d'Arany. Aventura després dels 60. (Club) 

Vocal: Toni Badó 
A les 21.30 h al Club Projecció de l’audiovisual: El Parrisal, Els Estrets i les Moletes d'Areny. 

     Aventura després dels 60,   Durada 30 Min. 
 

Dissabte - 23 - Extrem Caldes - Sant Sebastià de Montmajor. (Vallès Oriental) 
Vocal: Francisco Vera 

Recorregut: 23 km amb un desnivell de ↑760 m / ↓760 m i una durada de 7.30 h. 
Dificultat:  Mitjana. 
Cal portar: Esmorzar i dinar. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 7.30 h. 
Transport: Vehicles particulars. 

Observacions: La major part del recorregut es transitarà per corriols. 
 

Diumenge - 24 - Extrem Mollet - Gallecs - Parets - Mollet. Visita del 
Pessebre més gran de Catalunya sobre taula. (Vallès Oriental) 

Vocal: Toni Baldó  

Recorregut: 14,6 km amb un desnivell de ↑248 m / ↓243 m i una durada de 5 hores. 
Dificultat:  Baixa. 
Cal portar: Esmorzar, aigua i equipament personal. 

Lloc de sortida: Plaça Prat de 
la Riba a les 8.00 h. 
Transport: A peu. 

Observacions: S’haurà de fer una aportació de 2 € per la vista al pessebre. 
 

Divendres - 29 - Tots BRINDIS DE CAP D’ANY! (Club) 

Vocals: La Junta 

 
Una vegada més, quan s’acosta el canvi d’any, us convidem a tots a trobar-nos al Club per a                  

desitjar-nos unes Bones Festes i un  Feliç any 2018. 

A la Junta, ens fa molta il·lusió fer un brindis amb tots els que feu possible que el Muntanyenc sigui                    

un Club viu i dinàmic. 

 
Us esperem a tots, divendres dia 29 de desembre a les 21.30 h 

 

NO HI FALTEU!!!  
 

 
 
 
 



Diumenges - Espeleo Es farà una sortida a concretar entre els participants. 
 

Més informació Contactar amb el vocal Fernando Cervilla 
 
 

 
 

 
★ Us recordem que el Club ha posat una mica d’il·lusió en el número 92.312 de la loteria                 

i voldríem compartir-la amb vosaltres. I si toca?  No us quedeu sense! 
 
★ Els proper dia 5 de gener, les dependències del Club no s’obriran. 

 
★ S'apropa el període per demanar les llicències per l'any 2018. 

 
Recordeu que des del Club us podem tramitar la llicència federativa una vegada la FEEC ens                
faciliti els preus i les cobertures de les diferents modalitats. 

 
Consulteu la Web del CLUB              http://www.cmmollet.cat                         Us anirem informant. 

 
 
 

RECORDEU QUE PER FER LES SORTIDES DEL CLUB CAL ESTAR FEDERAT I 
PORTAR A SOBRE LA DOCUMENTACIÓ PERTINENT!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cmmollet.cat/

