Gran sortida de Castanyada!
Sortida d’un dia + celebració de la Castanyada
Hola Guais!
Tenim una gran proposta per vosaltres, aquest any tenim un nou format de

sortida d’un dia i de Castanyada: ho farem tot el mateix dia!
Com? Durant el dia, els infants, joves i monitors anirem d’excursió al
Montseny a visitar el Castanyer de Can Cuc i a fer activitats de tardor, i al tornar,
ens reunirem tots junts (mares, pares, avis, àvies, tietes…) per celebrar la
Castanyada.

Quan serà això?
Doncs el gran event serà el

dissabte 22 d’octubre.

Quedarem amb els

infants i joves a Palou a les 8h del matí i anirem fins al Montseny amb autocar.
Allà caminarem, cantarem, jugarem, ens divertirem... i tornarem a Palou a les

18.00h on ens tornarem a trobar tots de nou per celebrar la
Castanyada.
Què cal portar per l’excursió?
-

Motxilla petita i còmoda per caminar

-

Calçat còmode per caminar

-

Esmorzar

-

Dinar

-

Aigua (mínim 1L)

-

Fulard de l’Esplai (si els nous no en teniu no patiu, ja us el donarem!)

-

Gorra

-

Roba d’abric

-

Ganes de passar-ho bé i trepitjar fulles seques!

Ep! Recordeu la importància de tenir uns bons hàbits alimentaris i sobretot, de
portar el Boc’n’Roll!

Què cal portar per la celebració de la Castanyada?
Tots i totes les qui vingueu a les 18.00H a celebrar la Castanyada no cal que aviseu, tan
sols ens cal la vostra presència (us hi volem a tots i a totes!) i que porteu un got de

plàstic dur per reduir residus. ♻

Quant costa l’excursió per als infants i joves?
El preu de la sortida és de 3€ en cas que vingui un fill/a, de 5€ en cas que siguin
dos germans/es els que vinguin i 6,5€ si són 3 germans/es. El pagament s’ha
d’efectuar abans del dimarts 18 d’octubre.
Al ser imports petits, excepcionalment, els qui vulgueu també podreu pagar
aquest dissabte en efectiu.
Banc Sabadell (Pl.Maluquer)
Nº de compte: 0081-1783-43-0001001802
IBAN / BIC: ES42 0081 1783 4300 0100 1802 / BSAB ESBB
Codi de la sortida: 000851
Concepte: salida 1 dia

Equip de monitors i monitores

