
 

Mollet-Llafranc  2013 
 
 
Queda ajornada fins el 5 d'octubre d’enguany. 
 
 
 
Sabeu que tots els integrants del Moto Club Mollet, ens hi dediquem de manera altruista al 
marge de les nostres feines habituals.  Ens uneix una molt bona amistat i una mateixa 
forma d'entendre la moto i el seu entorn. Ens agrada preparar excursions i compartir-les 
amb vosaltres, tal com hem fet   durant els darrers 25 anys en les Llafranc i les Andorra i 
en d'altres de menys ressò que anem incorporant. 
 
Darrerament hem anat notant una certa incompatibilitat entre el temps disponible de 
cadascú de nosaltres i el que una organització d'aquest tipus d'excursió va requerint; 
disseny i validació del track, permisos i requisits administratius, logística, etc.  Fins el punt 
que oferir dues excursions de llarg recorregut a l'any se'ns ha convertit massa en una 
obligació, traspassant aquella inquietut de lleure que a l'inici referia. 
 
Per tot això,  hem decidit que cada any, a principis d'octubre anirem cel.lebrant de manera 
alternativa  la Llafranc i l'Andorra, de manera que anirem sumant edicions de les dues 
històriques sortides. 
 
Esperem que així, i amb un any a la vista podrem seguir gaudint de l'organització del que 
més ens agrada alhora que poder compaginar-ho amb les històries personals. 
 
Us agraïm molt com sou i totes les vostres participacions, siguin poques o moltes,  perque 
això és el que fa gran el Moto Club Mollet. 
 
Entre tots, particpants i organitzadors hem anat formant un grup humà excel.lent del que 
n'estem molt orgullosos. Recordem que fins i tot en moments molt delicats pel nostre 
esport, hem aconseguit amb valentía i una conducta exemplar, demostrar que el que fem 
és totalment compatible amb el respecte al Medi Natural i a les persones. 
 
Disculpeu les molèsties si ja habieu fet un forat a les vostres agendes, que avui ja van 
prou apretades. Us seguirem imformant puntualment de tot el que anem preparant i si 
més nó, esperem trobar-nos a la XXVIª Mollet-Llafranc. 
 
 
 
Una forta abraçada!!. Salut, gas i seny. 
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