
AGOST 2022

Us informem d’una nova actualització dels mapes que ha preparat Francesc Isern amb la novetat
dels llibres més característics de la nostra biblioteca.
Es posaran al dia periòdicament i es penjarà a la web del Club i es podrà accedir des del "Calaix"
de la Circular mensualment de manera que podreu consultar des de casa vostra la disponibilitat i
posterior retirada al club en els horaris habituals.

També recordar-vos que el material de la biblioteca està al servei de tots els socis i la
documentació deixada en préstec s'ha de retornar al Club en un termini de set dies (una setmana).
La biblioteca conté sis armaris ordenats de dreta a esquerra: A, B, C, D, E, F respectivament, cada
un d'ells dividit entre les prestatgeries de dalt a baix. És a dir, si cerqueu un mapa triat on diu, per
exemple, C3 significa que cal buscar-lo a l'armari “C” al prestatge“3” que és on hi ha una bona part
dels mapes i per millorar-la també tindreu el codi com totes les biblioteques.

Llibres https://cutt.ly/pLvk5Z2 Mapes https://cutt.ly/WLvlWO1

Les oficines del Club Muntanyenc Mollet estaran tancades durant el mes d’agost. Tornarem
a obrir l’1 de setembre.
Per mantenir el contacte amb el  Club podeu fer servir el correu electrònic
cmuntanyencmollet@gmail.com. Malgrat que durant l’agost les respostes poden tardar
més dies a fer-se efectives.

La Junta del Club desitja a tots els socis, unes

●L’equip organitzador de la Nocturna de Gallecs que està programada pel dia 24 de setembre,
necessita  col·laboradores/rs per ajudar al desenvolupament de l’activitat. Les persones
predisposades a participar-hi, contacteu amb el vocal Josep Solé o amb secretaria.

●Animeu-vos i participeu en el 18è Concurs de Fotografia Digital https://cutt.ly/ZLb5WqK

Categoria Open: Esports a la muntanya.
Categoria social: Arrels i soques (no arbres) a la muntanya.
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