Organitza:

INSCRIPCIONS:

Centre Espeleològic Alpí Vallesà
(CEAV)

Podreu realizar la inscripció en el local de CEAV tots els dimarts i
dijous de 18’30 a 20’30, tenda ATMO al c. Montiu 12 de Montcada
Centre de 09’00 a 13’00 i de 15’00 a 19’00, o descarregant el

C. Bateria 29-31
Montcada i Reixac 08110 Bcn
CIF: 60267309
Tel.93 5647780 A/e: ceavmontcada@gmail.com
Web: http://www.ceav.montcada.cat

Colaboren:

formulari d’inscripció de la nostra web:
http://www.ceav.montcada.cat. Una vegada emplenat ens ho envias amb el justificant de transferencia bancària, especificant com
concepte “CPVM2017” a la nostra a.e: ceavmontcada@gmail.com.
En el cas de grups, els fulls d’inscripció hauran de ser individuals i
hauran de constar totes les dades que se soliciten, no així la transferencia bancària podrà ser per l’import total del grup, especificant
com concepte el nombre de persones federats i no federats.
BBVA: ES20 0182 8758 14 0200121929
La CPVM es oberta a tothom sense distinció sempre que acceptin
la present normativa:
Es prega màxim respecte a la flora i fauna, respecteu a tots els
participants, a la gent aliena a la CPVM, als organitzadors i contro-

INSCRIPCIONS ANTICIPADES: A partir del 05 de Septembre fins el 26 d’Octubre. PREUS: 8€ Federats i 11€
resta. Les inscripcions NO anticipades tindran un
recàrrec de 3€. LLOC DE SOTIDA: Parc de La LLacuna
(Carrer Can Duran, barri de Mas Rampinyo, Montcada i

Entitats:

ladors i fes de la CPVM un jorn agradable. Els menors d’edat han
d’anar acompanyats per un dels pares o amb justificant d’assistència amb un tutor. Tots els participants han de mostrar la targeta de
control per fer el segell de pas a tots els punts de control de la
CPVM. No portar la tarjeta de control segellada no dona dret a beneficiar-se dels obsequis del sorteig ni dels avitallaments.

Reixac). Recogida del dorsal a partir de les 07’00h i el

Tots els inscrits a la CPVM accepten aquestes normes i assumei-

petard de sortida a les 08’00h. A causa que en aquesta

xem la responsabilitat dels seus actes i que CEAV i els colabora-

edició de la CPVM el recorregut és lineal, a l'arribada a

dors no es fan responsables dels accidents o danys personals o a

l'últim punt de control se segellarà la fitxa de pas i la tor-

tercers que es puguin ocasionar durant el transcurs de la CPVM.

nada al punt de sortida es realitzarà en autocar.

IMPORTANT: L'últim viatge que realitzarà
l'autocar serà a les 14'00 h.

La causa de mal temps no es motiu de suspensió de la CPVM i tant
sols l’organització i els cossos de seguretat que vetllarn per la seguretat dels participants, valoraran la suspensió d’aquest esdeveniment.

FULL D’INSCRIPCIÓ CPVM 2017
Nom:
Cognoms:

Tel. de Contacte:
A/e:

Federat:
Nº Tarjeta:
Aquest any hem considerat que seria interessant que aquesta nova edició de la CPVM recorregués part dels més de
trenta quilòmetres de senderes del bell i afable paratge de Gallecs.
Gallecs és un espai rural, de cultiu i bosc, literalment envoltat per nuclis urbans, i està inclòs, per trossos, en diferents
termes municipals pertanyents a dues comarques de Catalunya. És un espai representatiu del mosaic agroforestal tradicional de la plana del Vallès, i és singular a causa de la forta urbanització experimentada a la comarca, fins al punt de ser
considerat un espai únic actualment. La parròquia de Gallecs existia com a tal en l'Edat Mitjana, i des del segle XIV fins al
XVI va formar part d'un únic domini real al costat de les de Parets i Mollet. Gallecs va ser triat en 1970 per situar una nova ciutat que ajudés a ‘descongestionar’ la conurbació de Barcelona. Gràcies a la feliç coincidència de la crisi econòmicaenergètica i política de finals del franquisme i als moviments socials sorgits per defensar la conservació del lloc, el projecte mai va arribar a realitzar-se. Encara que la meitat del sòl original va ser urbanitzat des de llavors (de forma legal o de
fet), a dia d'avui, i mitjançant l'acord de totes les administracions implicades, de les prop de 1.500 hectàrees originals,
pràcticament la meitat es troben protegides i són de propietat pública. cal subratllar que la preocupació de la població
sobre el futur de Gallecs continua, al no haver-se produït la seva inclusió en el Pla d'*Espais d'Interès Natural (PEIN) [Pla
d'Espais d'Interès Natural] de Catalunya, norma que atorga la màxima protecció legal possible actualment als territoris en
ell inclosos.
L’agricultura constitueix la major part de l’espai, amb una superfície de 535 hectàrees que representa un 75% del territori.
Les masses boscoses ocupen 160 hectàrees que en representen un 14%. La resta, la formen les edificacions, els horts
recreatius, els espais verds i els més de trenta quilòmetres lineals de camins.

*Presentar llicència federativa el dia de la CPVM.
*Transferència bancària:
BBVA: IBAN ES20 0182 8758 14 0200121929
Enviant el full d’inscripciò (o les dades) i justificant de
trasferència bancària a ceavmontcada@gmail.com.
*Us podeu inscriure el mateix dia de la CPVM abans
de les 08’00h., sempre que no s’hagin exhaurit les
inscripcions.

