SORTIDA DE PASSOS 2017
El primer cap de setmana d'Octubre encetem el nou curs amb la sortida de Passos. És la primera sortida de
l'any, on les unitats es retroben després de l'estiu i fan les últimes activitats juntes, ja que la nit dóna pas a
la cerimònia de passos on es fan els “passos” d’unitat i es descobreixen els caps de cada unitat per al nou
curs.

Quedem el : DISSABTE 7 D’OCTUBRE A LES 8:00h AL CAU. Ens trobareu per unitats al pati i es muntarà una
taula per fer els pagaments. Recordem que heu d’anar amb els caps i la unitat de curs passat.
PREU: 12€. Ho podeu fer en efectiu als tresorers, a través de la pàgina web (www.aejoanmaragall.org) a la
Botiga Online o per transferència bancària al nostre compte ES48 2100 0647 9702 0035 4425 (posant al
concepte: PASSOS + NOM COGNOMS de l'infant/jove).
LLOC: Terreny d’acampada Can Puigoriol Xic. Corró d'Amunt (Les Franqueses del Vallès)-Vallès Oriental.
Com arribar?
Tren: RENFE fins a Cardedeu amb la línia Barcelona-Sant Celoni. L’estació de tren de Cardedeu queda a
4,5km del terreny per pista ampla i s’hi pot arribar amb uns 40 minuts a bon pas.
Autobús de línia: Empresa Sagalés amb la línia Barcelona - Granollers - Vilamajor (servei de dia) o bé
Barcelona-Granollers-Sant Celoni (servei nocturn).
Cotxe particular: Des del punt d’origen prenem l'autopista AP-7 hi arribem fins a Cardedeu, a la sortida
sortida 12. Allí prenem la pista forestal cap a Sant Hilari. Passada l’ermita seguim les indicacions de
l’esquema que trobareu al final de la fitxa.

INFANTS NOUS: els nous infants i joves estan convidats a venir el diumenge 8 d’octubre a
les 10:00h per començar les activitats amb la nova unitat.
DINAR DE FAMÍLIES: el diumenge 8 d’octubre a les 12:00h us

esperem a totes les

famílies per a presentar-vos el nou curs per unitats, fer activitats o debats (a escollir) i dinar totes juntes. El
dinar serà individual, cadascú ha de portar el seu dinar. Després del dinar farem una breu reunió per
unitats.

CAL PORTAR:
- 2 esmorzars (dissabte i diumenge)
- Esmorzar de mig matí (preferiblement fruita)
per diumenge.
- 1 dinar (dissabte)
- 1 berenar (dissabte)
- 1 sopar (dissabte)
- 1 muda de roba
- Calçat còmode
- Roba d'abric per la nit
- Necesser (raspall de dents, dentífric, pinta,
crema solar...)
- Pijama

- Sac
- Màrfega (rosqui)
- Capelina
- Gorra del sol
- Llanterna
- Fulard del cau
- Autorització signada
- Inscripció del nou curs
- Targeta sanitària original (NO FOTOCÒPIA)
- Rebut del pagament

TORNADA: per a la tornada agrairíem la col·laboració de tots en coordinar-nos per compartir cotxe per
tornar a Barcelona, en cas de que no sigui possible alguns caps tornaran en tren amb els que vulguin o no
tinguin plaça.
Formulari per coordinar cotxes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW4A5vDHxoDx7IwXx4sVbKqArYlEH
JMAHQw-We1hYNT18PXQ/viewform?usp=sf_link

