
 

DESEMBRE 2016 
Diumenge - 4 - Extrem 100 Cims: Puig d'Olorda. (Baix Llobregat) 

Vocal: Francisco Vera 

Recorregut: 20,5 km amb un desnivell de ↑820 m / ↓820 m i una durada de 6,5 hores. 
Dificultat: Mitjana. 
Cal portar: Esmorzar, dinar  i aigua. 

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

 

Diumenge - 11 - Tots Portada del pessebre:  
Turó de les Pedritxes. (Vallés Occidental) 

Vocal: Josep Plana 

Recorregut: 7,17 km amb un desnivell de ↑375 m / ↓339 m i una durada de 3 h netes. 
Dificultat: Baixa. 
Cal portar: Aigua i calçat adequat. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 8.00 h. 
Transport: Autocar 2 €. 

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.  
 

Diumenge - 11 - Espeleo Via ferrada Venes de Roabus. (Pirineu) 
 

Més informació Contactar amb el vocal  Fernando Cervilla 
 

Divendres - 16 - Tots Audiovisual de viatges: 
II Ruta per França en FURGO-2015. (Club) 

Vocal: Toni Badó 
A les 21.30 h al Club Projecció de l’audiovisual II Ruta per França en FURGO-2015. 
 

Dissabte - 17 - Senders GR 1, etapa 2:  
D'Orriols a Banyoles. (Alt Empordà - Pla de l'Estany) 

Vocal: Jordi Luque  

Recorregut: 20,4 km amb un desnivell de ↑240 m / ↓200 m i una durada de 4,40 h. 
Dificultat: Baixa. 
Cal portar: Esmorzar i dinar. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 7.00 h. 
Transport: Autocar. 

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

Diumenge - 18 - Extrem De Camprodom a la Torre Cavallera. (Ripollès) 
Vocal: Àngels Oliva i Toni Baldó  

Recorregut: 8,36 km amb un desnivell de ↑358 m / ↓358 m i una durada de 3 h. 
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: Pel fet de coincidir amb l’última sortida de l’any, farem un dinar de Nadal al restaurant “Cal Marqués”, de 
Camprodon. Les places de restaurant són limitades; si n’esteu interessats feu la reserva, tant aviat com es pugui, marcant la 
casella al full d’inscripció de la sortida. 

 



Divendres - 30 - 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 2017. 

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 30 de desembre a les 21.30h 

 

NO HI FALTEU!!!  
 
 
 

 
 

★ Reserveu-vos el pont de la Puríssima de l'any que ve, perquè anirem a l'Aplec              
Excursionista dels PPCC a Reus, capital de la cultura catalana 2017, amb excursions al              
Montsant, Llaberia i La Mussara.  
Quan els vocals, Antonio Felices i Lluís Mas, disposin de més informació ja us convocaran. 

 
★ Us recordem que el Club ha posat una mica d’il·lusió en el número 70.644 de la loteria                 

i voldríem compartir-la amb vosaltres. I si toca?  No us quedeu sense! 
 
★ Els propers dies: 23 de desembre, 5 i 6 de gener, les dependències del Club no s’obriran. 

 
★ S'apropa el període per demanar les llicències per l'any 2017. 

 
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!!!! 
 

 
 

http://www.cmmollet.cat/

