
RECOMANACIONS,   ANDORRA 2009

Excursió reservada per a motos.

HORARIS:

Dissabte:

• Es sortirà des de Mollet a partir de les 7:00 del matí.
• Lloc de la sortida: Antiga Plaça del Ajuntament de Mollet del Vallès al costat de la seu del Moto 

Club Mollet, on tindrem preparat un cafè amb llet i unes pastes per agafar forces.
• El dinar es al restaurant Serracanya. Procureu no perdre gaire temps, encara us quedaran 185 km 

per arribar a l'hotel.
• La arribada al Hotel St. Gotahd ha de ser abans de les 21:30
• El sopar es servirà a les 22:00 hores. Més tard d'aquesta hora no podem garantir que es pugui 

sopar doncs no depèn de nosaltres sinó del horaris de l'Hotel.

Diumenge:
 

• Esmorzar a l'hotel.
• Tornada lliure.

NOTES I NORMES:

• A la sortida  és comprovarà el número de integrants i el nom del grup (cada grup a d’identificar-se 
amb un nom)

• CADA PARTICIPANT HAURA DE FORMAR PART D’UN GRUP DE ENTRE 3 I 6 MOTOS.
• Els grups seran autònoms, prendran les seves pròpies decisions i responsabilitats sobre el 

recorregut, velocitat, organització interior del grup, benzineres, etc...
• Recordeu portar eines i estris habituals per les avaries de la moto i sobretot i imprescindible per la 

reparació de les punxades.
• No hi ha assistències organitzades.
• Cada equip haurà de portar a més del IMPRESCINDIBLE GPS, mapes i telèfons mòbils,....
• EL RECORREGUT NO ES FÀCIL, S’HAN DE PRENDRE DECISSIONS DE QUIN ES EL MILLOR CAMÍ I 

ANAR EN COMPTE AMB LES HORES D’ARRIBADA ALS DIFERENTS LLOCS.
• No dubteu en fer un tram de carretera per recuperar el temps perdut i poder seguir l'horari 

recomanat.
• L’HABILITAT, LA REGULARITAT I LA CONCENTRACIÓ, MÉS QUE LA VELOCITAT SON EL MÉS 

IMPORTANT, I ENCARA MÉS LA COMPENETRACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DEL EQUIP.

EN CAS DE ABANDONAMENT. AVISEU.

Si abandoneu la sortida agrairíem que ho féssiu saber a l’organització.
Jaume Mimó 606392721
Vicenç Sallent 670356221



LA POLS

Atenció amb aquesta situació. Sobretot si hi ha persones, bicicletes, cavalls o altres usuaris del camí. 
Reduïu al mínim la velocitat. Procureu no ajuntar-vos mes d’un grup.

FILATS I PORTES PEL BESTIAR: DEIXAR-LOS TANCATS.

Tots els filats i portes pel bestiar que trobeu els heu de deixar tal i com estàvem. En cas de dubte sempre 
es millor deixar-los tancats encara que els trobem oberts.

MODERAR LA VELOCITAT.

Us recordem que el límit de velocitat genèric per camins es de 30 km/h.
Esteu atens sobretot quan us trobeu a gent o vehicles pel camí i quan passeu zones habitades.

ATENCIÓ A LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA:

• Hi haurà controls de nivell de soroll a la sortida
• Qui no estigui en regla QUE NO VINGUI, li tornarem els diners . Si se’l ha d’expulsar potser no els 

hi podrem tornar.

Es molt important deixar clar que el grup es autònom, que no depèn d’altres i que el recorregut total el 
trien ells mateixos.

Recordeu,... EL SOROLL NO ENS DEIXA FER AMICS!! 

 
                                                                                            Moto Club Mollet
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