AQUEST ANY SÍ
Portem un any sense La Falconada per culpa de la pandèmia, i és per
això que aquest any la volem tirar endavant amb més ganes que mai. El
2020 havien de fer la XV edició, que prepararem amb una gran festa
per l’any vinent.

24 d'octubre de 2021

Aquest 2021 us tenim a punt l’edició XIV i picu ( La Retrobada).
Com sempre hem preparat dos recorreguts, un de fàcil apte per

LA RETROBADA

tothom i un altre de més difícil pels “canyerus”. Podeu venir amb
bicicletes normals, elèctriques, amb tàndem... però recordeu que no
fem distincions perquè La Falconada és una pedalada NO competitiva.
És una prova per gaudir dels paisatges, dels companys i perquè no ,
d’un bon entrepà de botifarra al acabar.
Sabem que encara no estem amb una normalitat total i que haurem
d’adaptar-nos a les mesures de seguretat que ens marqui el Procicat
en aquell moment, però estem segur que podrem gaudir d’aquesta

2 recorreguts
La Falconada 65 Km.
La Falconadeta 37 Km.

edició de LA FALCONADA tant especial.

* Sempre pendents del que ens deixi fer el PROCICAT

Obsequi d'una samarreta técnica

Club Falcons Sabadell
C/ Osaka 10
08203 Sabadell
608 432 194 (de 17.00 21.00 h.)
www.lafalconada.cat
lafalconada@falconssabadell.cat

“En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
Com el Vallès no hi ha res”
Pere Quart (Joan Olivé)

Fins el 30 de Setembre

FEDERATS
28€

NO FEDERATS
32€*

Del 1 al 22 d’Octubre

FEDERATS
30€

NO FEDERATS
34€*

Dissabte 23 d’Octubre
De les 16,30 a les 20,30 :Recollida de
dorsal.
Diumenge 24 d’Octubre
A les 7,00 :Inscripció i recollida de dorsal.
Petit desdejuni.
Entrepà i beguda a l'arribada

NO FEDERATS
42€*

* Inclou asseguransa per un dia

www.lafalconada.cat
Aquest any per les mesures snitaries que ens
podem trobar a l’octubre, limitem les places
PRÒXIMAMENT OBRIM LES INSCRIPCIONS

Els dies 23 o 24 d’octubre (si queden places)

FEDERATS
37€

Per inscriure’t has d’entrar a

És imprescindible passar per sota de l’arc
de control.

Pagament amb targeta de credit al formular
l’inscripció per la web.

Hora limit d’arribada, Les 14.00 h.

RECOLLIDA DE DORSALS I SORTIDA:
CLUB FALCONS, AL CARRER OSAKA, 10
Malauradament hem hagut de veure
Falcons així, buit i trist.

CLUB FALCONS SABADELL,OSAKA,10
UTM 31T E426825 N4598897

Però ens agrada més
veure'l així, amb bon
ambient i ben acompanyats
-Rentabicicletes
-Venda d’entrepans i begudes als acompanyans
-Auxiliar tècnic sanitari
-Ambulancies
-Protecció civil

