Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Aquest diumenge s’inicia una nova edició del cicle
d’itineraris urbans Passejades per Mollet
El proper diumenge, 27 d’octubre, s’inicia el curs del cicle d’itineraris
Passejades per Mollet, que organitza l’Ajuntament de la ciutat. Enguany,
totes les passejades estaran vinculades a commemoracions de dies
mundials relacionats amb la salut i el benestar de les persones, o bé
celebracions locals.
El primer itinerari del cicle, aquest diumenge, coincidirà amb el 13è aniversari
de Ca n’Arimon. La sortida serà a les 10 del matí de la masia de Can Borrell i la
caminada és l’itinerari curt per Gallecs (6 km). La caminada acabarà al Centre
Municipal d’Esport i Salut de Ca n’Arimon, on els participants podran gaudir
d’una xocolatada.
A partir d’aquí, cada un dels itineraris estarà vinculat amb alguna celebració o
commemoració. Destaca, per exemple, el del mes de novembre, que formarà
part de les activitats del Dia Mundial de la No Violència contra les Dones, i la
caminada de desembre es farà en favor de La Marató de TV3, que enguany
està dedicada a les malalties neurodegeneratives. La caminada del gener,
formarà part de la Festa Major de Sant Vicenç.

Calendari del cicle d’itineraris 2013-2014
1r- Diumenge 27 d'octubre de 2013 - Circuit Gallecs Curt
Sortida a les 10 h de la Masia de Can Borrell
2n- Diumenge 17 de novembre de 2013 - Circuit La Mogoda
Sortida a les 10 h de la plaça Prat de la Riba
3r- Diumenge 15 de desembre de 2013 - Circuit Gallecs Llarg
Sortida a les 10h de la masia Can Borrell
4t- Diumenge 26 de gener de 2014 - Circuit Can Vila Llarg
Sortida a les 10 h de la plaça Prat de la Riba
5è- Diumenge 16 de febrer de 2014 - Circuit Camí de Can Girona
Sortida a les 9.30 h de davant de l'Estació de França
6è- Diumenge 16 de març de 2014 - Circuit Sant Fost
Sortida a les 9.30 h des de l'Estació de França

7è- Diumenge 27 d'abril de 2014 - Circuit La Llera - Montmeló
Sortida a les 10 h de davant de l'Estació de França
8è- Diumenge 18 de maig de 2014 - Circuit Pinetons
Sortida a les 10 h de la plaça Prat de la Riba
9è- Diumenge 15 de juny de 2014 - Circuit Gallecs Curt
Sortida a les 9 h de davant la masia de Can Borrell
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