Estimadissimes famílies del Xangó,
Heu carregat piles aquest estiu? Teniu curiositat per saber quins infants passen de grup? Quins
monitors/es tindreu aquest curs? Esteu practicant nous models de truites pel gran concurs?
Doncs no patiu, els dies

16 i 17 d’octubre marxem d’excursió.

ON ANEM?
Anem a Can Miqueló, a Sant Martí de Centelles.

QUI?
Dissabte 16, ens trobarem, monis, nens i nenes, a Plaça Eivissa a les 9:30h per anar a buscar el
tren a l’estació de Sant Andreu Arenal i marxar cap a Sant Martí de Centelles.
Diumenge 17, ens trobarem amb les families a la casa de colònies Can Miqueló a les

9:30h. ( ens tocarà matinar, però valdrà la pena!!)
PER QUÈ TANT D’HORA DIUMENGE?
Aquest any, per apropar a les families al nostre projecte de CIMS DE CATALUNYA, farem el
Tagamanent. És un turó suau, d’uns 1.055m de desnivell.
Us citem tant d’hora perquè anirem amb cotxes des de la casa fins al peu del Tagamanent.
ES PREGA MOOOOLTA PUNTUALITAT!

I EL DINAR?
Com cada any será un dinar popular on tothom portarà menjar per a compartir. Per a fer-ho
més senzill:
-

Famílies de DRÚMANS i MALABARS  Portaran primers plats.

-

Famílies d’ UNCULATS i TXUSMANS  Portaran segons plats.

-

Famílies de DECIBELS  Portaran postres.

-

MONITORS/ES  Portaran les begudes.

Us aconsellem portar el menjar en motxilles ja que dinarem pel Tagamanent. (aquest any el
dinar serà un picnic, així que podeu portar estovalles, o el que creieu convenient!)

I EL CONCURS DE TRUITES?
Prepareu la millor de les truites per participar al IV concurs de truites del Xangó. Recordeu que
es valora a més a més del gust la originalitat, però sobretot el que valorem és la participació!!

QUIN ÉS EL PREU?
El cost d’aquesta excursió és de 15€ per infant i 10€ pels germans.

QUE S’HA DE PORTAR?
INFANTS:
-

Sac.
Lot.
Una muda.
Calçat còmode.
Necesser (respall de dents, pasta, desodorant, etc…).
Un mitjó vell per a fer un taller. (cal que sigui llarg, no dels que no tenen camal).
2 esmorzars (sucs i llet ho portem els monitors).
1 dinar.
1 sopar.

FAMÍLIES:
-

Calçat còmode.
Motxilla (per portar el menjar)
La gran comilona (Ha d’estar boníssima!!)

Com arribar a la casa?
www.eixestels.com
 C -17 (antiga N-152). 3era sortida de Centelles.

