
 
 

 GENER 2017 
 

 Llicències FEEC-FEDME 2018! Ja s’ha obert el termini per tramitar les llicències des del Club. 
 

Diumenge - 7 - Tots Pessebre vivent a Torres de Fals. (Bages) 
Vocal: Josep Farré 

Recorregut: Assistirem a la 40a edició del Pessebre Vivent de les Torres de Fals, 
un dels més reeixits a Catalunya. L'esforç i dedicació dels més de 260 actors, 
figurants i tècnics han fet possible la pervivència de la representació viva que, any 
rere any, fa reviure l'origen de les festes nadalenques. 
Preus: Fins a 5 anys i membres del Club Super3 gratuït, de 6 a 12 anys 6 €, adults 
10 €, grups de 20 persones: 8 €. 
Berenar: Per un preu de 5 € es pot gaudir de botifarra i beguda. 

Lloc de sortida: Pavelló de la 
Riera Seca a les 18.00 h. 
 
 
Transport: Segons el nombre 
de participants, serà en autocar 
o vehicles particulars. 

Més informació al telèfon 610 01 07 64 o al document elaborat pel vocal: Pessebre_Torres_de_Fals 

 

Divendres - 12 - Tots Projecció del 12è concurs de fotografies. (Seu CMM) 
Vocal: Pilar Montserrat  

A les 21.00 al Club         Activitats i esports de muntanya.  
Fites a la muntanya.  

 

Dissabte - 13  - Senders GR-1, Etapa 13: Sant Llorenç de Morunys - Odèn. (Solsonès) 

Vocal: Jordi Luque 

Recorregut: 19,7 km amb un desnivell de ↑ 1250 m / ↓ 950 m i una durada de 5.30 h.  
Dificultat: Mitjana - Alta. 
Cal portar:  Esmorzar i dinar. 

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

 

Diumenge - 14  - Tots Matinal cultural: Talamanca. (Bagesl) 

Vocal: Josep Farré 

Recorregut: 9,6 km amb un desnivell de ↑ 204 m / ↓ 204 m i una durada de 3.30 h.  
Dificultat: Baixa. 
Cal portar:  Esmorzar, aigua i equip personal. 

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

Observacions: Visitarem l'entorn de Talamanca, l'espai on va tenir lloc la darrera batalla que van guanyar els catalans 
durant la guerra de Successió i, a més a més, coneixerem un intens punt magnètic de la Terra.  
Com que és una matinal, hi ha la possibilitat de quedar-s’hi a dinar o retornar a Mollet. 
 
Divendres - 19 - Tots Audiovisual: VACA-ESCALADES 2017.  (Club) 

Vocal Lluís Solà 
 

A les 21.00 h al Club Projecció de l’audiovisual: VACA-ESCALADES 2017, Activitat d'escalada durant les vacances  
del 2017 a les serres d’Alacant, Pirineu, País Basc i Alps. 

https://drive.google.com/file/d/0B090BQsq0ENoQWVMdUlKTlhaOXJOMlFzS01YeWhKQ0VQZ2Zj/view?usp=sharing


 
 

Dissabte - 20 - Extrem De la Batllòria al Montnegre. (Vallès Oriental) 
Vocal Francisco Vera 

Recorregut: 18 km amb un desnivell de ↑ 640 m / ↓ 640 m i una durada de 6 hores. 
Dificultat: Mitjana. 
Cal portar: Esmorzar i dinar. 

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

 
Diumenge - 21 - Raquetes Hivernal amb raquetes: Pic dels Moros. (Alta Cerdanya) 

Vocal: Joan Planas 

Recorregut: 11 km amb un desnivell de ↑ 350 m / ↓ 350 m i una durada de 4 hores. 
Dificultat: Baixa. 
Cal portar: Esmorzar, dinar i aigua. 

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

Observacions: Cal equip hivernal d’alta muntanya: roba d’abrigar, pals, ulleres, piolet, grampons i raquetes. 
 

Divendres - 26 - Tots 25a Nit de l’esport de Mollet. (Teatre Can Gomà) 
Vocals: La junta 

Reconeixement de les persones, equips o entitats de Mollet que han destacat durant l'any pels seus èxits o per la 
promoció que fan  de l'esport. 
 

Dissabte - 27 - Ferrades Iniciació ferrades: Cala del Molí.    (Baix Empordà) 
 

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

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

 

Diumenge - 28 - Extrem Farena - riu Brugent - Pinetell.    (Alt Camp) 
Vocal: Toni Baldó 

Recorregut: 11 km amb un desnivell de ↑ 350 m / ↓ 350 m i una durada de 5 hores. 
Dificultat: Mitjana. 
Cal portar: Esmorzar, aigua i equipament personal. 

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

Altres: Possibilitat de dinar de restaurant. Places limitades; si n'esteu interessats, feu la reserva una setmana abans de 
la sortida, marcant la casella al full d'inscripció de l'activitat. Restaurant  Brugent, Farena. Preu 25 € aproximat. 
 

 
 

● Totes les fotos del 12è concurs de fotografies les podeu visualitzar a la galeria de la pàgina Web. 
● Si esteu interessats  a assistir a la 25a Nit de l’Esport de Mollet, demaneu informació a secretaria. 
 

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

 


