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PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S’han de respectar els horaris establerts, especialment el Control Veterinari i la seva hora de 
tancament, tenint en compte que una vegada tancat el control no es podrà realitzar essent motiu 
de desqualificació, llevat que existeixi causa de força major degudament justificada i així valorada 
pel Delegat Tècnic.  
 
*Aquests horaris estan subjectes a possibles modificacions d’última hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Hora Acte Lloc 

07.11.2021 24:00 Tancament Inscripcions Secretaria de 
Cursa 

09.11.2021 20:00 Publicació llista inscrits  FCEH 

12.11.2021 18:00 Publicació dorsals i horaris de sortides  FCEH 

13.11.2021  
 

16:30-19:00 

Registre de corredors 
 

Control Veterinari i entrega de dorsals 

Pavelló Municipal 
Hostalric 

14.11.2021 07:00-08:00 

08:15 

08:30 

12:00 

12:30 

Control Veterinari 
Reunió informativa 

Sortida 1er Participant 
Publicació de resultats 

Repartiment de trofeus de la proba 

Pavelló Municipal 
Hostalric 
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COMITÉ ORGANITZADOR 
 

Director d’organització Natalia Camps 

Directors Adjunts Alejandro Muñoz i Meritxell Vila 

Cap de pista i controls Ramon Ricart 

Marcatge circuits Ramon Ricart, Xavi Moré, Anna Mimó, Marcos R. 

Cap d’accés i Stake-out Patricia Salamero 

Veterinaris Jaume Martinez 

Secretaria Meritxell Vila 

 
 
 
 

JURAT DE LA PROVA 
 

Director de la cursa Natalia Camps 

Delegat Tècnic Óscar Hernández 

Cap Veterinari Jaume Martínez 

Cronometratge CSI Timing 

 
 
 
 

COMITÉ D’HONOR 
  

President Alcalde Hostalric Sr. Nil Papiol 

Regidor de Deportes Hostalric Sr. Óscar Guzmán 

 FCEH Pendent designació 
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Article 1. Organització. 
 
1. La Federació Catalana d’Esports d’Hivern, el Club Canicross GOSesport Catalunya i 

l’Ajuntament d’Hostalric organitzen una prova puntuable per la 27ª Lliga Catalana de Múxing i la 
15ª Lliga Catalana de Canicross el proper dia 14 de Novembre de 2021 a Hostalric (Girona) 

2. Aquesta prova estarà organitzada d’acord amb el Reglament  Genera de proves de múxing de 
la Federació Catalana, la Normativa IFSS i l’especificat en les presents instruccions. 

 
 
 
Article 2. Participants admesos. 
 
3. La prova està oberta a tots els esportistes amb llicencia de la FCEH o d’altres CCAA en la 

modalitat de Múxing i Canicross, vàlida per la temporada 2021/22 i aquells esportistes no 
federats que tramitin la Llicencia de Dia a través de la plataforma d’inscripcions de la 
FCEH. 
La llicència de Dia habilita a participar a les proves Catalanes que ho autoritzin però no es puntua 
a la Lliga Catalana ni s’opta al títol de Campió de Catalunya 

4. Serà obligatori per a tots els esportistes presentar en el control veterinari el DOCUMENT DE 
DECLARACIÓ DE GOSSOS EN COMPETICIONS que es pot descarregar de la pàgina web de 
la FCEH o des del següent enllaç  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_62_declaracio_gossos_en_events.pdf 
 

http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_62_declaracio_gossos_en_events.pdf
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3.    L’esportista haurà de presentar en el Control Veterinari la Cartilla de Vacunació o Passaport, 
actualitzat anualment, firmat i amb el segell d’un veterinari col·legiat, amb el certificat de microxip 
obligatori. 
 
 
5.  Les vacunes obligatòries són: 
 
a) La antiràbica 
b) La polivalent (front parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina, com a mínim) 
c) Front a Bordetella bronchiseptica, tipus EURICAN PNEUMO (Merial, Grupo Sanofis), Novivac 

KC (MSD) o BRONCHI-SHIELD (Zoetis). 
 
En cas de ser la primera vegada que es vacuni de qualsevol de les anteriors malalties, la vacuna 
haurà d’administrar-se amb un mínim de vint-i-un dies abans de la prova. 
 
La vacunació front la Bordetella haurà de ser posada almenys quinze dies abans de la prova. La 
resta de les vacunes és recomanable posar-les quinze dies abans de la prova. 
 
5. Els gossos nòrdics hauran de presentar el document que acrediti la seva inscripció en un llibre 
genealògic reconegut oficialment a Catalunya o qualsevol entitat internacional reconeguda a 
aquests efectes. 
 
6. Els gossos que no estiguin en condicions de salut adequades per la seva participació, a criteri del 
Veterinari de la prova, no seran admesos. 
 
7. Cap gos podrà participar en dos modalitats o categories. 
 
 
 
 
Article 3. Categories. 
 
 
 

CATEGORIA  Anys 

DCMY/DCWY Canicross infantil 
11 a 
13 

DCMJ/DCWJ 
Canicross 
Home/Dona Junior 

14 a 
18 

DCM/DCW 

Canicross 1 gos 
Homes/Dones 

19 a 
39 

DCMV/DCWV 

Canicross 1 gos 
Homes/Dones 
Veterans 

40 a 
49 

DCMVB/DCWVB 

Canicross 1 gos 
Homes/Dones 
Veterans B 

50 a 
99 

DS1Y 

Scooter 1 gos. 
Infantil 

11 a 
13 
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DS1J Scooter 1 gos. Junior 
14 a 
18 

DSM1/DSW1 

Scooter 1 gos 
Homes/Dones 

19 a 
99 

DS2 Scooter 2 gossos 

19 a 
99 

DBMJ/DBWJ 
Bikejoring 1 gos. 
Homes/Dones Junior 

16 a 
18 

DBM/DBW 

Bikejoring 1 gos. 
Homes/Dones 

19 a 
39 

DBMV/DBWV 

Bikejoring 1 gos. 
Homes/Dones 
Veterans 

40 a 
49 

DBMVB/DBWVB 

Bikejoring 1 gos. 
Homes/Dones 
Veterans B 

50 a 
99 

 
 

 

 
 

 
1. A cada categoria hauran de competir com a mínim tres (3) participants. Si el nombre d’inscrits 

en una categoria és inferior a tres s’agruparan conforme a l’establert al Reglament de Múxing 
vigent per la temporada 2021-22 de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR8/DR8N Vehicle vuit gossos 19 a 99 

DR6/DR6N Vehicle sis gossos 19 a 99 

DR4/DR4N Vehicle quatre gossos 19 a 99 

DR4J 
Vehicle quatre gossos 
junior 14 a 18 

DR2Y 

Vehicle dos gossos 
infantil 11 a 13 
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Article 4. Inscripcions. 
 
1. Les sol·licituds d’inscripcions hauran de realitzar-se a través de la Extranet de la Federació 

Catalana d’Esports d’Hivern. Podran tramitar-se fins a les 24:00 del dia 7 de Novembre de 2021. 
2. El preu de la inscripció és de 15,00€ amb un màxim de dues categories. 
3. Les inscripcions per a menors d’edat hauran d’anar acompanyades d’una autorització dels pares 

o tutors legals manifestant que el menor està en plenes facultats físiques per a la pràctica de 
l’esport amb total normalitat i que no pateix cap malaltia que no deixi que pugui practicar l’esport 
de Múxing. 

4. Els esportistes no federats hauran de realitzar la inscripció juntament amb Llicència de Dia (LD) 
que te un cost de 11,00€ a través del següent enllaç de la FCEH. Els esportistes que vulguin fer 
dues categories hauran de fer les dues inscripcions per separat, quan realitzin la segona 
inscripció l’import a pagar sortirà 0€ 
 
Els esportistes federats per altres comunitats autònomes tindran que fer la inscripció a través 
del mateix enllaç, un cop dins hi ha l’opció d’indicar que són esportistes federats i no es farà el 
cobrament de la llicència de dia 
 

      https://fceh.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=767 
 
5. Solament es podrà modificar categoria fins a un dia abans de la publicació de la llista de dorsals 

i horaris de sortida. 
6. Una vegada començada la prova no es podrà canviar cap gos. 
7. El Jutjat de la prova podrà, en aplicació dels reglaments, no autoritzar la participació de qualsevol 

gos o equip. 
8. La inscripció en més d’una categoria no garanteix que hi hagi temps suficient entre una categoria 

i una altre per poder participar. Encara que la organització intentarà facilitar la participació dintre 
de les possibilitats. 

9. L’anul·lació de la inscripció per part d’un esportista no implicarà en cap cas la devolució de 
l’import de la quota d’inscripció. 

10. En cas de suspensió per motius directament relacionats amb la Covid-19 es retornarà 
íntegrament l’import de la inscripció. 

11. Serà obligatori per tots els participants presentar els documents COVID-19 de Declaració 
Responsable.  
 
https://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2021/09/Document-declaraci%C3%B3-
responsable.pdf 
 
De igual manera els responsables de cada club també hauran de fer arribar el document de 
declaració responsable de l’equip 
 
https://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2021/09/Certificat-Club-Equip-Protocol-COVID-19-
2.pdf 
 
Tots ho faran al següent link: 
  

      https://forms.gle/Sqyho9gXrVKtv9Jb7 
 
 
 
 
 
 

 

https://fceh.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=767
https://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2021/09/Document-declaraci%C3%B3-responsable.pdf
https://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2021/09/Document-declaraci%C3%B3-responsable.pdf
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Article 5. Sortides i arribades. 
 
1. L’ordre de sortida serà anunciat per l’organitzador de la cursa en la publicació de l’horari de 

sortida i dorsals. 
2. L’interval de sortida entre tots els esportistes de les categories serà de 2 minuts per a DR6 i DR8 

i 1 minut o 30 segons per la resta. En la categoria Canicross la sortida podrà donar-se amb tots 
els participants en massa, en grups reduïts o en intervals de 30 segons a criteri del Director de 
Cursa. 

3. Els intervals entre categories seran de 4 minuts. 
4. El Jurat de la prova podrà variar aquests intervals sota el seu criteri notificant-lo a totes les parts. 
5. S’haurà de tenir en compte que el procediment de sortides i les seves penalitzacions es regiran, 

en primer lloc per la normativa FCEH i en tot el no especificat en aquesta per la normativa de 
curses de la IFSS. 

 
 

6. Serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment, pels esportistes i els seus handlers, a les zones 
d’arribada i sortides. Els esportistes participants podran treure's la mascareta en el moment de 
començar a competir.   

7. Aquells participants que presentin símptomes o temperatura més alta de lo considerat normal 
no podran prendre sortida i hauran d’abandonar la zona d’stake-out. 

 
 
 
 
Article 6. Senyalització. Pista. 
 
1. Un participant amb el seu equip haurà de recórrer la totalitat del circuit establert. Si un tir es surt 

de la pista, el conductor haurà de reconduir-lo, sense perjudici de la resta de participants, fins al 
lloc on va deixar la pista. 

2. Si a causa d’un error que el Director de Cursa entengui que sigui involuntari, un equip retalla el 
recorregut, s’establirà un temps medi calculat pel recorregut pel que hagi estalviat l’equip i se li 
sumarà triplicat al seu temps de cronometratge. 

3. La senyalització es realitzarà de la següent manera:  
 

- Gir a la dreta: amb un panell vermell rodó situat a la part dreta de la pista. 

- Gir a l’esquerra: amb un panell vermell rodó situat a la part esquerra de la pista. 

- Avanç recte: amb un o dos panells Blaus quadrats o rodons en un o dos costats de la pista. 

- Perill: Amb un o dos triangles grocs en un o ambdós costats de la pista. 

- 30m de la sortida: dos discs indicatius de distància. 

- 800m de l’arribada: dos discs indicatius de distància. 
 
 
Article 7. Trofeus. 
 
1. S’atorgarà els trofeus als guanyadors de cada categoria sempre i quant aquesta estigi 

constituïda 
 
 
 
Article 8. Temperatures. 
 
1. Serà d’aplicació segons l’establert al Reglament General de Múxing i Canicross FCEH 2021-22. 
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Article 9. Stake-out. 
 
1. L’Stake-out ,vetllant per la seguretat amb els gossos de competició, estarà tancat només pels 

gossos dels esportistes que competeixin en la prova. 
2. L’accés per la nit estarà limitat als múxers i handlers que tinguin acreditació com a esportistes o 

acompanyants. 
 

3. Per tal de garantir les mesures sanitàries derivades de la COVID19 és convenient no fer reunions 
de moltes persones i mantenir sempre la distància de seguretat 
. 

4. La zona d’Stake-out s’haurà de deixar neta, amb tot recollit,  tal i com estava inicialment abans 
de la prova. L’Ajuntament d’Hostalric habilitarà cubells per al reciclatge, és molt important que 
dipositem cada cosa al seu lloc i poder deixar la zona en condicions 

 

                                      
 
 
 
Article 10. Aparcament 
 
1. Cada equip s’ubicarà amb els seus gossos a les zones senyalitzades i indicades per categories. 

Aquestes zones hauran de mantenir-se netes d’excrements de gossos i s’haurà de depositar la 
brossa als contenidors habilitats para això. S’ha de tenir en compte que Hostalric fa el porta a 
porta i s’habilitaran cubells per cada classe de deixalla. 

2. Deixar en mal estat la zona serà penalitzat. Queda prohibit tenir gossos deslligats a totes les 
zones de la proba. 

3. Ubicació de la zona d’aparcament: https://goo.gl/maps/4cMXKoGwBGR2 
 
 

 

https://goo.gl/maps/4cMXKoGwBGR2
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4. Serveis de la zona d’aparcament: 

- Lavabos 

- Dutxes 

- Punt d’aigua per hidratació i neteja de vehicles 

- Cafeteria 

- Restaurant 
 

 
 
Article 11. Assegurança de RC. 
 
 
1. Al inscriure’s l’esportista declara conèixer i acceptar el present reglament i es fa responsable de 

qualsevol dany que pugui provocar ell i els seus gossos a tercers durant el desenvolupament de 
la competició, incloent aquesta, el període que comprèn des de 30 minuts abans del Control 
Veterinari fins a 30 minuts desprès de l’entrega de trofeus. 

2. L’Organitzador no es fa responsable de cap dany que puguin ocasionar gossos o esportistes 
durant el transcurs de la mateixa i en els moments previs i posteriors. Quedant així comprés i 
acceptat per qualsevol esportista que s’inscrigui a la cursa. 

3. L’esportista serà responsable en tot moment dels seus gossos, des de l’arribada al lloc de 
competició fins la seva marxa. No està permès tenir gossos deslligats ni abans, ni durant, ni 
després de la prova. 

 
 
Artcle 12. Circuits. 
 
1. Circuit llarg. Característiques: circuit de 4.700 m amb un desnivell positiu de 36 mD+. El 

recorregut  transcorre completament per pista de terra en un terreny pla i sense sotracs que 
garanteix la seguretat de tots els participants i els seus gossos. 

Enllaç al perfil de Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17569082 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17569082
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2. Circuit reduït. Característiques: circuit de 3.000 m amb un desnivell positiu de 11 mD+. Igual 

que el circuit anterior, el recorregut transcorre completament por pista de terra. 
 

Enllaç al perfil de Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17569094 
 
 
 

3. Circuit curt. Característiques: circuit de 1.300 m amb un desnivell positiu de 10mD+. Circuit 
que transcorre en un 90% per pista de terra i un 10% per un petit corriol. Aquest circuit te un 
terreny i amplada que garanteix la seguretat dels infantils. 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17569094
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Article 13. Localització 
 
 

 
 
 
Hostalric és un poble de poc més de quatre mil habitants amb uns 3,4 Km2  que pertany a 
la província de Girona. Te una perfecta comunicació per carretera amb accessos des de la 
Autopista AP7 del Mediterrani  i també  amb Ferrocarrils. 
 
Com a característica te el Castell. La Fortaleza d’Hostalric és una fortificació d’origen 
medieval, a la ribera del riu Tordera i la riera d’Arbúcies. Es tracta d’una obra declarada be 
cultural d’interès nacional juntament amb La Muralla, de la qual es conserven uns 600m 
aproximadament. 
 
El poble d’Hostalric, per la seva condició orogràfica, les seves temperatures i gràcies a la 
col·laboració  del seu Ajuntament, és el bressol d’alguns  múxers del territori català així 
como la zona d’entrenament d’actuals competidors a nivell nacional i internacional. 
 
Ubicació del circuït y aparcament: https://goo.gl/maps/4cMXKoGwBGR2 
 
 
 
 
Article 14. Transport de gossos. 
 
4. Els boxes dels gossos hauran de tenir l’espai suficient per que l’animal pugui estirar-se, posar-

se de peu, donar la Volta i enrotllar-se en forma de bola. Tindrà que disposar d’un llit sec i ben 
ventilat.  

5. En el cas que es vulgui col·locar els gossos per parelles dins d’un box s’haurà de tenir cura dels 
mateixos aspectes del punt 1 així com vetllar per que els gossos emparellats tinguin una bona 
relació entre ells. 

6. Es controlarà que els gossos no estiguin tancats en cotxes o boxes sense ventilació adequada 
havent de tenir una temperatura correcta en el seu interior per garantir el seu benestar. 

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/4cMXKoGwBGR2
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Article 15. Reclamacions: 
 

1. Les classificacions de la prova, així com les sancions, es publicaran abans del lliurament de 
premis 

2. Les reclamacions podran presentar-se dins els 30 minuts següents a la publicació de 
resultats i hauran de presentar-se per escrit al Delegat Tècnic que les resoldrà abans del 
lliurament de premis. La decisió del Delegat Tècnic serà inapel·lable pel que es refereix a la 
classificació de cursa i assignació de podis.  

3. En cas de discrepància amb la decisió del Delegat Tècnic el corredor podrà recórrer davant 
El Comitè de Múixing i Canicross. Per a això el club del corredor haurà de presentar la seva 
al·legació a la federació i abonar una fiança de 65,00 € que es retornaran en el cas que la 
resolució sigui a favor del corredor que reclama. No s'admetran al·legacions de corredors no 
adscrits a cap club. La decisió del Comitè de Múixing i Canicrss podrà revocar la decisió del 
Delegat Tècnic si fos el cas però només a l'efecte de la distribució de punts en la classificació 
general de la Lliga, no reassignant-se en cap cas els podis de la cursa impugnada.  

4. Si es te una reclamació en la que el gos fos objecte de la mateixa, per haver sofert algun 
tipus de lesió, aquest haurà de ser examinat per el veterinari oficial de la prova, essent 
responsabilitat de l’esportista de dur-lo per a ser examinat. L’examen del gos agredit es farà 
un cop presentada la reclamació, en el moment i el lloc que digui el Delegat Tècnic. En el 
cas que no es presenti el gos a l’examen, la reclamació serà desestimada. 

 
 
Article 16. Responsabilitats. 
 
1.    A l'inscriure l'esportista declara conèixer i acceptar el present reglament i es fa responsable de 
qualsevol dany que pugui provocar ell i els seus gossos a tercers durant el desenvolupament de la 
competició, incloent aquesta, el període que comprèn des de trenta minuts abans de l'inici del control 
Veterinari fins a una hora després del lliurament de trofeus. 
2.    Tots els esportistes declaren, al realitzar l’inscripció , que posseeixen una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreix específicament durant la pràctica esportiva dels danys que puguin 
ocasionar els seus gossos. 
3.    L'organitzador de la cursa no es fa responsable de cap dany que puguin ocasionar els gossos 
o esportistes durant el transcurs de la mateixa i en els seus moments previs i posteriors. Quedant 
així entès i acceptat per qualsevol esportista que s'inscrigui en la cursa. 
4.    L'esportista serà responsable del seu gos en tot moment, des de l'arribada al lloc de competició 
fins a la seva marxa, quedant prohibit tenir animals deslligats ni abans, ni durant, ni després de la 
prova. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 
 

Restaurants i bars. 
 
 

- Taberneta de l’Àngel. C/ Poeta Ruyra, 28. Tlf. 972 87 49 44              
 
- Cal Panxu. C/Major, 43. Tlf: 972 864 241 
- Quatre Vents 3.0. Avda Coronel Estrada, 122. Tlf: 972 865 690 
- El Parrufu. Avda Coronel Estrada, 299. Tlf: 972 864 048 
- El Rústic. Avda Coronel Estrada, 140. Tlf.  972 87 46 81 
- La Placeta. C/Poeta Ruyra, 15.  Tlf.  972 87 43 78 
- Bar Manel: C/ Major, 84. Tlf: 972 86 57 87 
- Bar Sifó: C/ Raval, 1. Tlf: 972 86 30 92 
- Granja la Trobada: Via Romana, 2. Tlf: 676 00 89 14 
- Bar 82: Avda. Coronel Estrada, 315. Tlf: 972 87 42 45 
 
 

Pernoctar. 
 

- Camping Vila Village: Carretera comarcal C-35 km 67 (Sant Feliu de Buixalleu). Tlf: 647 72 30 01 

- Hotel Cal Batlle: Carretera. Montnegre s/n, (Sant Celoni). Tlf: 93 848 47 31 
info@hotelcalbatlle.com 

- Hotel Suís: C/Major, 152, Plaça de la Vila (Sant Celoni). Tlf: 93 867 00 02 
info@hotelsuis.com www.hotelsuis.com 

- Hotel Sant Celoni: C/Girona, 68 (Sant Celoni). Tlf: 93 848 44 02 / 93 848 44 03 
info@hotelsantceloni.com http://hotelsantceloni.com/ 

- Pensions Els Avets: C/Major, 63 (Sant Celoni). Tlf: 93 867 04 07 / 93 867 40 42 

- Villegas: C/Major, 40 (Sant Celoni). Tlf: 93 867 10 02 hostalvillegas@hostalvillegas.com 
http://hostalvillegas.com/ 

 
 

contacte cursa:  
 
Natàlia Camps:  687 28 19 17 
natalia@gosesport.cat 
gosesport.cat@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

                          
 

https://www.google.es/search?q=rustic+hostalric&sxsrf=AOaemvI68YfoXxLpQX5ONwdtlRI_LKhpeA%3A1633532818350&ei=krtdYaTjFNSIjLsPg42V8Ac&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TIo3zjApt4w3YLRSNagwNEpKMjI1TbIwS0pOMUiztDKoME5OSk1LSjEzNE9ONU1MS_YSKCotLslMVsjILy5JzCnKTAYA-TwWrg&oq=rustic+hostalric&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBggAEAcQHjIICAAQBxAFEB4yBggAEAUQHjIICAAQBxAFEB46CgguELEDEEMQkwI6BQgAEIAEOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgsILhCABBDHARCvAToNCC4QxwEQrwEQDRCTAkoECEEYAEoFCEQYiFNKBQhEGM50SgQIQxgCSgUIRRjOdFCTRVihbGCJeWgAcAJ4AIABwwGIAY0HkgEDNC40mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=la+placeta+hostalric&sxsrf=AOaemvJYDnFtg7HC_mOIXUM1W539bAnNTw%3A1633532834981&ei=ortdYemcO6ycjLsPuLaIyAI&oq=la+placeta+hostalric&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQBxAeMggIABAHEAUQHjIICAAQBxAFEB46CAgAEAgQBxAeSgQIQRgASgYIRBj9owJKBAhDGAJKBghFGP2jAlColgJY05sCYJKnAmgAcAJ4AIABjwGIAdUEkgEDNS4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.es/search?q=granja+la+trobada+hostalric&sxsrf=AOaemvK0zbAOx46tnfpTXP1gqL0lPenCRg%3A1633532956690&ei=HLxdYa3VKay7gwexuIKICw&ved=0ahUKEwit0_K8iLbzAhWs3eAKHTGcALEQ4dUDCA4&uact=5&oq=granja+la+trobada+hostalric&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6EQguEIAEEMcBEK8BELADEJMCOg0ILhDHARCvARBDEJMCOgUIABCABDoGCAAQBxAeOgIIJjoTCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFBCTAjoHCC4QsQMQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6CAgAEAcQBRAeSgQIQRgBSgYIRBjl3gFKBAhDGANQpvsBWOesAmDbsQJoA3AAeAGAAWuIAeYRkgEEMjMuMpgBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
http://hostalvillegas.com/
mailto:gosesport.cat@gmail.com
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