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14ª Sortida Club MINI Sant Cugat.
Costa del Maresme.
Benvolguts amics:
L’octubre ja és aquí i l’equip Club mini Sant Cugat ja te preparada la 14a sortida del Club!
Aquest esdeveniment serà el proper Dissabte dia 12 d’Octubre i tindrà com a destinació la
Costa de Barcelona i el Maresme. Com sempre volem aplegar aficionats tant del MINI clàssic
com del de nova generació de tots els enclaus de Catalunya.
Tot començarà a les 9:30 al Mercat de Torre Blanca de Sant Cugat on ens trobarem per
esmorzar. A les 10:00 ben puntuals i amb el dipòsit ple sortirem en direcció al Maresme.
Circularem per les carreteres més recòndites i carregades de revolts del Vallès Oriental i el
Maresme. (Per no perdre-us estudieu una mica el briefing ruta)
Vora les 11:00 arribarem Sant Celoni on farem una breu parada per reposar. A partir d’aquest
punt seguirem circulant per carreteres secundàries. Passarem per pobles com Vallgorguina, El
Collsacreu i Sant Cebrià de Vallalta fins a arribar a Calella de la costa, el cor del Maresme, a la
vora del mar.

Allí farem una parada per passejar i gaudir del passeig marítim i si s’escau podrem fer un petit
bermut-refrigeri. Seguidament pels volts de les 13:00h Seguirem la marxa vorejant la costa. Ja
de baixada passarem per localitats com Sant Pol de Mar, Arenys i Caldes d’Estrac.
Vora les 14:30 Arribarem al següent punt de la nostra ruta: El Masnou. Allí ens dirigirem cap al
port esportiu. Dins d’aquest espai trobarem el restaurant Moll Oest. Allà hi celebrarem el dinar
amb degustació de gastronomia típica del Maresme.
Com és habitual també comptarem amb la presència de l’equip d’Ibericar Keldenich-Ibericar
Cadí. Al final del dinar és realitzarà el ja clàssic sorteig de regals Gentilesa d’aquest
concessionari. Finalment us volem dir que també hi alguna sorpresa més que ja us anirem
revelant!

No deixis que t’ho expliquin! Us hi esperem a tots!
Ben cordialment:
Equip CMSTC
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14ª Sortida Club MINI Sant Cugat.
Costa del Maresme.
INSCRIPCIONS I PAGAMENT:
SORTIDA+ DINAR: IMPORT: 39 € (preu per persona)
Cada soci haurà d’ingressar l’import al compte corrent de Club MINI Sant Cugat
(0081-0001-10-0001654476)
Cada soci haurà de ingressar com és habitual el import per persona de la sortida (39€) i haurà
de confirmar enviant un e-mail al club. Club Mini Sant Cugat confirmarà la reserva i respondrà
via e-mail la conformitat.
Observacions:
* Tancament d’inscripcions i pagaments el Dijous 10 d’Octubre.
* Places limitades. L’organització es reserva el dret a tancar inscripcions. Club mini Sant Cugat assegurarà per e-mail la
inscripció i en cas de no poder oferir-la, es restituirà la totalitat de l’import segons la política de cancel·lació de
l’organització de la sortida.

PUNT DE TROBADA:
Dissabte 12-10-2013 a les 9:30h a l’aparcament del Mercat de Torre Blanca,
Sant Cugat Del Vallès.

TELEFONS D’INTERÈS:
ASSISTÈNCIA EN CARRETERA RACC:

T: 902 156 156

NIL LÓPEZ:

T: 620 951 712

RESTAURANT MOLL OEST :
PORT ESPORTIU DEL MASNOU
LOCAL 66
08320 (BARCELONA)

T: 93 540 29 11

EMERGÈNCIES:
INFO TRÀNSIT:

www.gencat.cat/tranist

T:112
CAT: T:012
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14ª Sortida Club MINI Sant Cugat.
Costa del Maresme.
BRIEFING RUTA:
( Solsament anada, Temps aproximat: 1h 25 min, cost ruta: 0€ peatge + 16 € de carburant)

E-15 AP-7 GRANOLLERS
AP-7 SORTIDA 13 : Granollers Centre / ronda C-352
INCORPORACIÓ C-352 ( Direcció: C-35)
CARDEDEU ( nucli urbà)
LLINARS (nucli urbà)
SANT CELONI ( punt de descans)
C-35 INCORPORACIÓ C-61 (Direcció: VALLGORGUINA)
Collsacreu ( Tram de revolts)
C-61 INCORPORACIÓ BV-5111 (Direcció: SANT ISCLE DE VALLALTA)
BV-5126 (direcció CALELLA DE LA COSTA)
CALELLA DE LA COSTA ( parada i visita a la població)

CALELLA (Nucli urbà) INCORPORACIÓ N-II SENTIT (MATARÓ)
SANT POL DE MAR ( variant )
ARENYS DE MAR (nucli urbà)
CALDES D’ESTRAC
MATARÓ (nucli urbà)
VILASSAR DE MAR (Nucli urbà)
EL MASNOU
EL MASNOU PORT ESPORTIU: (Arribada al restaurant Moll Oest)
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PLÀNOL: ( Ampliació zona Maresme)
SANT CELONI
(PARADA)

COLLSACREU

CALELLA
(VISITA)

LÍMITS VELOCITAT:
ESPANYA:

DIRECCIÓ
PORT ESPORTIU
EL MASNOU

Autopista 120km/h
Nacional: 90km/h

AVÍS: Esta completament prohibit sortir del vehicle en les parades breus que per temes
d’organització o reagrupament puguin esdevenir en el transcurs de la sortida. Durant
aquest tipus de parades recomanem utilitzar els “warnings” del vehicle.
NOTA: Recordem que cada conductor és responsable dels seus actes i ha de practicar una conducció segura. També
ha de respectar els límits de velocitat i les normatives de circulació establertes en cada país. Associació Club Mini Sant
Cugat no es fa responsable de cap dany ni a persones ni a materials ni a tercers en cas d’accident.
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PROPOSTA GASTRONÒMICA:
RESTAURANT MOLL OEST (El Masnou)

El Restaurant Moll Oest està situat dins del magnífic port esportiu de El Masnou. Es tracta d’un
restaurant gastronòmic especialitzat amb peix i marisc. Cal destacar que tota la matèria primera
és de proximitat i per tant esta pescada al mateix Maresme. Sempre respectant la dieta
mediterrània i combinant la tradició i la modernitat aquest restaurant proporciona un ambient i
un servei immillorable. Cal destacar de la carta els deliciosos Arrossos i Fideuades que
transmeten amb fidelitat el bon gust de mar.
PROPOSTA GASTRONÒMICA:
1R PLAT ; PER PICAR
Fregitel·la de peixets amb pebrots del padró.
Terrina de Bacallà fumat i melmelada de tomàquet.
Musclos a la marinera.
Croquetes suaus de lluç de pinxo.
Pop cruixent amb salsa de mostassa.
2N PLAT ( A TRIAR)
Arròs negre amb calamarsets i all i oli suau
O
Tronc de lluç en sarsuela, calamars i musclos.
POSTRE:
Carpaccio de pinya, gelat de coco i escuma de rom.
CELLER
Aigües Minerals
Vi blanc i Negre Roura DO. Alella
Selecció de cafès/ Infusions naturals

