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Membres de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 

Sortida del PESSEBRE 
21 i 22 de desembre de 2014 

 

 

Benvolguts,  

Ja tornem a tenir aquí la sortida del Pessebre, un cap de setmana on hi participem tots: nens/es, nois/es, pares i 

mares, antics i amics, avis, tiets, cosins... tothom! 

 

Recordem que el dissabte marxen els nois/es del cau, per unitats, i aquells pares i mares que us hi animeu (a 

pujar tot el cap de setmana, ja sabeu apunteu-vos a l’enllaç). I el diumenge us hi afegireu la resta de pares, 

mares... i tothom qui vulgui! 

 

Enguany el recorregut que es farà és: Reus-Albarca per Alforja, Arbolí i Cornudella i sortint tots junts de Reus. 

 

DISSABTE  21 de desembre DIUMENGE  22 de desembre 

- Sortida dels nens/es i nois/es per unitats. 

- Caminada d’un tram de la ruta. 

- Activitats per unitats. 

 

 Tram ruta: Farem nit a: 

Castors Reus-Maspujols Maspujols 

Ll/D Reus-Alforja Alforja 

R/nG Reus-Arbolí Arbolí 

P/C Reus-Cornudella Cornudella 

TRUCS Reus-Albarca Albarca 
 

- Sortida de Reus en bus. 

- Recollida dels nois/es pels diferents pobles. 

- Esmorzar a Albarca. 

- Caminada fins l’ermita del Montsant i posada del pessebre. 

- Dinar a Ulldemolins (escudella a càrrec dels antics caps i famílies). 

- Hora dels adéus i tornada en autobús. 

 

Els llocs i hores de sortida són els següents: 

 
Hora de  

sortida 
Lloc de sortida Preu 

Castors.  

Llops i Daines. 

Ràngers i noies Guia 

Pioners i Caravel.les 

Trucs 

 

TRUCS 

Dissabte 

7:15 matí 

Reus 

L’escola Mowgli 
28€ 

Pares i mares (dissabte) 15€ 

Pares, mares,  

tothom qui vulgui... 

Diumenge 

7.30 matí 
Reus. Al CAU. A concretar 

* Els infants menors de 3 anys no paguen. – Els nens/es de 3 a 5 anys paguen 8 euros 

 

Per la TORNADA, serem al CAU sobre les 6 de la tarda del diumenge, aproximadament. 
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Què cal portar? 

> Nens/es, Nois/es:  

Estora (excepte R/nG i TRUCS), calçat de caminar, plats, carmanyola, lot (menys Castors i LLiD’s), roba d’abric i tot 

l’habitual. 

No us oblideu l’esmorzar i el dinar del dissabte. 

Agafeu només l’imprescindible, ja que haurem de carregar la motxilla a sobre. 

> Pares, mares i acompanyants (diumenge):   

Plats i coberts (els podrem deixar al bus i no caldrà carregar-los durant la caminada). 

 

INSCRIPCIÓ:  Per internet a  http://goo.gl/forms/8gvvVt2HNq [màxim el dimecres 10 de desembre] 

Els diners s’han de pagar en metàl·lic el dia 13 de desembre. 

Recordem que aquells nens/es, nois/es que no vinguin se’ls cobrarà 5 euros. 

 

 

 

D’altra banda, esteu tots convidats, com cada any, a fer cagar el tió al cau. 
Aquesta és una celebració tradicional al cau on podeu portar els vostres familiars, amics,  
a qui vulgueu: celebrem el Nadal en família. 
Serà el dia 24 de desembre a les 18:00 de la tarda. 
 

http://goo.gl/forms/8gvvVt2HNq

