
	  XXIX	  CURSA	  DE	  MONTILIVI,	  
diumenge	  10	  de	  juny	  2012.	  

	  
Ambient	  festiu,	  Cursa	  Popular	  de	  Barri	  
Inscripcions	  el	  dia	  de	  la	  cursa.	  
Dia:	  Diumenge	  10	  de	  Juny	  
Concentració	  i	  inscripcions	  a	  les	  8,30	  h.	  
Sortida	  i	  arribada:	  A	  les	  9	  del	  matí.	  Pl.	  Ciutat	  de	  Figueres.	  
Preu:	  6€	  amb	  esmorzar	  i	  un	  abituallament	  sobre	  el	  km	  6.	  
	  
RECORREGUT	  DELS	  CORREDORS.	  
SORTIDA:	  Ciutat	  de	  Figueres-‐Joaquim	  Ruyra-‐Travessar	  Emili	  
Grahit-‐Carril	  bici-‐Creueta-‐Bon	  Pastor-‐GE	  i	  EG-‐Creu	  Palau-‐Abans	  
club	  Tenis-‐Riera	  de	  Mus-‐Torre	  Rafaela	  (Cardoner)-‐Baixar	  Creu	  
Palau-‐Rotonda	  Pericot-‐Lluís	  Pericot-‐C.	  Guillem	  Pla-‐Pica	  d’Estats-‐
Pujar	  a	  Mas	  Abella-‐Albera-‐Girar	  a	  la	  dreta	  i	  pujar	  c.	  Mas	  Barril	  
Residència	  Estudiants-‐C.Creu	  Palau-‐Jocs	  Olímpics-‐Residència-‐
Gent	  Gran-‐Baixar	  l’Av.-‐Montilivi-‐Francesc	  Romaguera-‐C.	  Palau	  
Sacosta-‐ARRIBADA:	  Plaça	  Ciutat	  de	  Figueres.	  	  
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