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La 5ª Marxa BTT Vallès Natural del Consell Comarcal es celebra el
proper 8 de novembre a Castellar del Vallès

Dijous 22 d'octubre de 2009

Ja es poden fer les inscripcions per la marxa

El diumenge 8 de novembre es celebrarà la 5ª Marxa BTT Vallès Natural- La Volta
de les Masies- que organitza el Consell Comarcal del Vallès Occidental,
conjuntament amb el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, dins el circuit
Open Natura. El municipi de Castellar del Vallès serà l’encarregat d’acollir aquesta
marxa de caràcter no competitiu, que començarà a les 10 hores a les Pistes
d’atletisme del municipi.

Per la prova d’enguany s’han traçat tres recorreguts de diferent grau de dificultat per
poder arribar al major nombre de participants. Així doncs, a dos quart de nou del
matí s’iniciarà la marxa infantil que seguirà un circuit d’un quilòmetre pel terme
municipal de Castellar del Vallès. A les deu del matí es donarà el tret de sortida de
la marxa curta, de 18 quilòmetres, i també de la marxa llarga, que ascendeix a 38
quilòmetres, a través de camins i pistes forestals que uneixen els municipis de
Castellar del Vallès, Sentmenat, Caldes de Montbui i Sant Llorenç Savall. Al final
d’aquesta marxa s’oferirà una botifarrada popular per a tots els participants.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web
http://www.opennatura.com. També es poden fer el mateix dia de la marxa, però
estan limitades a 800 participants.

Els preus de les inscripcions són els següents:

- SOCIS del Club Open Natura:
Federats: 14,50 € si es fa el pagament anticipat o 17,50 € si es fa el mateix dia.
No federats 22,50 € si es fa el pagament anticipat o 25,50 € si es fa el mateix dia.

- NO SOCIS del Club Open Natura:
Federats: 16,00 € si es fa el pagament anticipat o 19,00 € si es fa el mateix dia.
No federats 24,00€ si es fa el pagament anticipat o 27,00 € si es fa el mateix dia.

El preu de la inscripció inclou el dinar, l’assegurança per realitzar l’activitat i un
obsequi. El pagament es realitzarà anticipadament ingressant l'import al compte de
la Caixa Catalunya- 2013-1138-54-0200194240 o de la Caixa de Pensions “La
Caixa”- 2100-3379-48-220009336, fent-hi constar el nom i cognom del
participant/s. El dia 6 de novembre serà l’últim dia per realitzar la inscripció i el
pagament anticipat. Els participants hauran de presentar al moment de la sortida el

file:///
http://www.opennatura.com


resguard de pagament i la butlleta d’inscripció degudament complimentada.
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