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50 anys, 50 cims!

Des de l’Agrupament proposem una activitat transversal enfocada a la descoberta de la natura i
el territori del nostre país: el repte dels 50 cims! Durant tot el 2013 totes les persones
vinculades al Cau podem fer cims per al repte, tant els nens amb les seves famílies, com les
unitats del cau, com els caps, com grups d’amics d’antics escoltes.

DIUMENGES D'ALTURA

Els Diumenges d'altura és la proposta que de l'AEiG Joan XXIII per a engrescar a famílies i
amics a acostar-se a la muntanya i celebrar col·lectivament el 50è aniversari de l'agrupament.
Cadascun dels Diumenges programats està encarat a descobrir una zona muntanyenca de
Catalunya. En cada zona proposem dues o tres excursions diferents, per a que cadascú pugui
apuntar-se a la que prefereixi. Després de cada excursió farem un bon dinar de germanor tots
plegats.
-

3 de febrer - Serra d'ataix : Castell de Rocafort, Sant Jaume i Torretes
24 de febrer – Montserrat: Sant Pau de la Guàrdia i Montgròs
17 març – Montseny: Matagalls, Agudes, Turó de l'Home
7 abril – Pallars: Sant Corneli
5 maig – Cerdanya: Perafita i Monturull
9 juny – Berguedà: Puigllançada i Tossa d'Alp
14 juliol – Vallter: Bastiments, Gra de Fajol, Turó de la Llosa

Sortirem en cotxe del pàrquing del vapor de Martorell, on organitzarem els cotxes que es
desplacen i també farem els grups que calguin per a les excursions. Tots els menors d'edat
hauran de venir acompanyats del pare/mare/tutor

CIMS PER LLIURE

Animem també a totes les famílies i greups d'amics del Cau a portar el foulard a la muntany
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aquest any! Per això, si pugeu muntanyes i us feu fotos amb el foulard... envieu-nos-les! Entre
tots arribarem als 50 cims!!!

D'altra banda, si teniu ganes de proposar una excursió oberta a tothom, envieu-nos les dates,
el lloc i la informació necessària. Nosaltres la penjarem al web i l'enviarem per correu als
possibles interessats!

Tot i que el projecte s'obrirà al públic en general el dia de l’acte inaugural del 50è, els cims es
poden començar a fer des de l'inici del curs! La cloenda del projecte serà amb la pujada de
germanor a Montserrat
, on veurem les fotografies de tots els cims.

Per tant, no us adormiu i comencem a pujar!

L'adreça per a proposar excursions, apuntar-se i enviar les fotos és 50@caumartorell.cat
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