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XXIX CAMINADA POPULAR
PEL MOIANÈS

Organitza:

Col·labora:

MOIÀ, 9 agost 2009

·Inscripció i sortida: de 2/4 de 8 a 8 del matí.
Plaça St Sebastià. 16 km.

·Arribada: C/ Rafel Casanova (davant Museu)
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Gràfiques Ister - Moià

Sebastià Padrisa i Villà

• El control d’arribada estarà instal·lat al carrer Rafel
Casanova (davant Museu); aquest es clourà a les
14,00 h.
• Respecteu tot el que trobeu al vostre pas, no provoqueu erosió, vigileu de NO ENCENDRE FOC AMB
LES CIGARRETES, no deixeu que els paratges que
travesseu s’embrutin amb les vostres deixalles.
• PREU:

SOCIS: 6 euros
NO SOCIS: 8 euros

L’organització agraeix a totes les cases col.laboradores
la seva aportació i el suport que any rera any ens ha
brindat, sense el qual difícilment hauria estat possible
aquesta 29a edició de la Caminada Popular.

(A omplir pel GEMI)

POSICIÓ

(A omplir pel GEMI)

• Durant el trajecte tindreu la possibilitat de refer-vos
en la densa xarxa de controls estratègicament
disposats.

(A omplir pel GEMI)

No recordo les caminades populars del GEMI que
he fet, sí que recordo però que en totes hi he
descobert que tenim un país petit però molt bonic.
Una part del Moianès que cal conèixer per així
poder-lo estimar molt més. Com sempre, i com cada
any altres han fet, us convido a participar-hi, segur
que us agradarà, us agradarà tant que tornareu a
caminar per aquests indrets moltes altres vegades.

• L’itinerari, acuradament senyalitzat, té una durada
aproximada de 4 hores.

(A omplir pel GEMI)

Podem caminar només i no adonar-nos de res, però
paga la pena contemplar els llocs per on passem,
segur que descobrirem llocs i coses i plantes i ocells
i paisatges que no havíem vist abans, tot i haver
passat pel mateix camí més d’una vegada.

La sortida serà de 2/4 de 8 del matí i ﬁns a les 8,
un cop feta la inscripció.

HORA ARRIBADA

I és que fa vergonya veure una poua bruta o una
font abandonada a la seva sort, o una barraca feta
malbé per algun brètol, o uns camins llaurats per
motoristes inconscients.

• Itinerari: Quini Sánchez

HORA SORTIDA

A nosaltres ens toca també vetllar per la conservació
d’aquesta natura que ens ha sigut donada tan
generosament i que a voltes tractem tan malament.
A nosaltres ens toca fer el que calgui perquè
puguem seguir anant a caminar per les rodalies del
nostre poble sense avergonyir-nos de la deixadesa
que podem trobar en algun indret.

DORSAL NÚM.

Nosaltres també complim un cicle i és el de seguir
fent girar la roda de la nostra vida any rere any
sense descans ni interrupcions.

ha participat en la XXIX CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS,
amb una distància de 16 km, celebrada a Moià, el dia 9 d’agost del 2009.

Els camps ja tenen aquell color ros o marronós si
ja els han llaurat. Ells han complert el cicle i estan
esperant les pluges per tornar-lo a començar.

El GEMI certifica que el sr./sra.

Ja som en ple estiu i els arbres ens ofereixen tota la
seva ombra que hauríem de saber agrair respectantlos sempre.

SOCIS: 6€
NO SOCIS: 8 €

L’estiu ens porta aquestes coses, festes, nits llargues,
calor, algun ruixat refrescant, foc, molt foc, massa
foc, i també caminades que podem fer al nostre
ritme contemplant la natura que ens envolta,
moltes vegades ni ens adonem del bonica que és,
del delicada que és, del soferta que és...

B U T L L E T A DE PARTICIPACIÓ

(Poseu el vostre nom i entregueu la butlleta el
mateix dia de la caminada)

✁

Vinga! Va, tornem-hi, sí, ja ha passat un any i ja
podem tornar a fer la caminada popular.

