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Membres de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 

Benvolgudes famílies,  
 
 L’estiu s’està acabant, les escoles i instituts ja han retornat a la normalitat i, com no 
podria ser d’altra forma, al cau també tornem a començar un nou curs, el que ja fa 52 de la 
història del cau. 
 Els caps ja fa dies que ens hem posat a la feina, ja hem fet una sortida per a començar 
a preparar el curs i estem molt engrescats per a retrobar-vos a tots vosaltres i conèixer 
nous infants i joves al cau. 
 
 Us informem d’unes quantes dates importants a tenir en compte: 
 
> Informació > Informació > Informació > Informació i inscripcions:i inscripcions:i inscripcions:i inscripcions:    
    ---- Dimarts 27  Dimarts 27  Dimarts 27  Dimarts 27 i dimecres 28, de 7 a 9 del vespre.i dimecres 28, de 7 a 9 del vespre.i dimecres 28, de 7 a 9 del vespre.i dimecres 28, de 7 a 9 del vespre.    
    ---- Divendres 30 Divendres 30 Divendres 30 Divendres 30, de 6 a 8 de la tarda., de 6 a 8 de la tarda., de 6 a 8 de la tarda., de 6 a 8 de la tarda.    
 Per totes aquelles persones que vulguin apuntar-se al cau, o simplement informar-se o 
conèixer-nos. Feu córrer la veu als amics i coneguts! 
 Aquests dies també podeu venir per a comunicar-nos qualsevol dubte, comprar roba 
pel fulard si l’heu perdut o, i esperem que no sigui el cas, donar-vos de baixa. Si no ens 
dieu res entendrem que continueu al cau i aviat us cobrarem pel banc l’assegurança anual. 
Enguany tenim obertes les unitats des de Castors fins a Pioners/Caravel·les, dels 6 als 16 
anys (nascuts entre el 1995 i el 2005). 
 
> > > > Reunió de pares, SOPAR i fotos del curs passat.Reunió de pares, SOPAR i fotos del curs passat.Reunió de pares, SOPAR i fotos del curs passat.Reunió de pares, SOPAR i fotos del curs passat.    
    ---- Divendres 30 de setembre, a les 8 del vespre. Divendres 30 de setembre, a les 8 del vespre. Divendres 30 de setembre, a les 8 del vespre. Divendres 30 de setembre, a les 8 del vespre.    
Podeu convidar a qui vulgueu, com més serem, més riurem. I tot de franc! 
Després de la reunió, tindrem un sopar a peu dret i veurem un recull de fotos del curs 
passat. Per a fer una bona previsió necessitem que ens confirmeu el número d’assistents 
per correu electrònic a montsantcim@escoltesiguies.cat abans del dimecres 28. 
 
 Altres dates importants: 
 

-  Dissabte 8Dissabte 8Dissabte 8Dissabte 8 d’octubre: d’octubre: d’octubre: d’octubre: 1r cau / Pas d’unitat: 
   al matí per als nois/es que passen d’unitat (els caps us trucaran). 
   a la tarda per a tothom (de 4 a 7).   Ja us n’informarem més detalladament. 
 

-  Dissabte 29Dissabte 29Dissabte 29Dissabte 29 d’octubre d’octubre d’octubre d’octubre: Castanyada i Rifa de Panellets. 
 
 Per a formalitzar la inscripció al cau, necessitem que ens ompliu l’autorització que cal 
renovar cada any, i que us enviem per correu electrònic juntament amb aquesta carta. La 
resta de documentació, si no ha canviat res, ja ens serveix la que tenim. 
Ho podeu imprimir, omplir i signar. Cal que ens ho retorneu els dies d’inscripcions o reunió 
de pares/mares. 
 
 Us recomanem que estigueu atents al web del cau per a assabentar-vos de les 
novetats, horaris, etc:    www.montsantcim.blogspot.com 
 Per a qualsevol dubte, podeu trucar-nos als telèfons 687.322.119 (Gerard), 649.789.740 
(Júlia) o bé 626.109.076 (Laura). 
 
 Fins aviat,   
 l’equip de caps. 


