AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:
Bodegues Costa

POUS, forn de pà, 938480180, Sta.Mª Palautordera

Fradera. Materials de construcció

Aigua de Ribes

Per a més informació a la web
www.marxapelmontseny.com
o al telèfon 93 864 12 13
de 9h a 15h els dies feiners
i al telèfon 93 867 52 13 els dimarts
i dijous de 19h a 21h.
En cas d’incidències durant la
marxa es pot trucar al 649 07 55 68

Sant Celoni

42 Marxa
pel Montseny

20 d’octubre de 2019

La Caixa

Esports 117

Grup 08470

Ajuntament de Campins

Ajuntament de Fogars

Cervesa del Montseny

Estrella Damm

Embotits Artesans del Montseny

Cerveses Moritz

42 Marxa
pel Montseny

“MARXA” i “MARXETA”
Sortida 8 del matí del Pavelló Poliesportiu
Marxa: aprox. 23 Km
Marxeta: aprox. 12 Km
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Benvolguts amics:
El proper dia 20 d’octubre el CESC, Centre
Excursionista Sant Celoni organitza la 42 MARXA
PEL MONTSENY, marxa de caràcter no competitiu,
ja tradicional, pels vessants del nostre massís.
Aquest any les inscripcions estan limitades a un
total de 1.000 participants.
"La MARXETA" de 12 km. aprox.
“La MARXA” és de 23 km. aprox.
L'ESMORZAR - BOTIFARRADA: XOCOLATADA,
FESTA, INFLABLES PELS NENS, MÚSICA
en acabar el recorregut.
Hi haurà tres avituallaments a la Marxa,
dos a la Marxeta
TAMBÉ es disposarà de DUTXES, a la zona
esportiva municipal, lloc del final de la marxa, per a
tots els que vulguin, serà un avantatge important
per aquells que vénen de fora.
L'OBSEQUI s'entregarà a tots els inscrits que acabin
la marxa.

NOTES

PROGRAMA DE LA MARXA

Cal que tothom que pugui s'inscrigui abans del dia de
la marxa per evitar aglomeracions.

Inscripcions anticipades:

Cada participant podrà decidir el recorregut que farà
en arribar a la bifurcació entre Marxa i Marxeta.

1. Inscripció a la web
www.marxapelmontseny.com
últim dia, 18 d’ octubre

A l'arribada caldrà entregar el dorsal.
No es permet fer la marxa amb bicicleta.
Els que portin gossos hauran de portar-los lligats en
curt per evitar molèsties.
L'organització no es fa responsable dels danys que
puguin patir els participants.
Per una millor organització es prega no sortir abans
del senyal de sortida.
El recorregut de la Marxa passa pels municipis de Sant
Celoni, Campins, Fogars de Montclús i Gualba.
Agraïm als Ajuntaments les facilitats donades.

Marxa i Marxeta 10,00€

(Cal portar el comprovant d'inscripció a la sortida per recollir el
dorsal)

2. Als Esports 117
C/ Major 117, Sant Celoni
del 1 al 19 d'octubre
3. Dissabte 19
A la plaça de la Vila de 6 a 9 de la tarda

Inscripcions el mateix dia:
Diumenge 20 d’octubre al matí
Al Pavelló / Camp de futbol:
A les 7, venda de butlletes 12,00€
A les 8 sortida de Marxa i Marxeta
A l’arribada: Entrega de l’obsequi i esmorzar
A 2/4 de 2, tancament del control d'arribada de
Marxa i Marxeta

MARXETA

MARXA

