
Animeu-vos a caminar! 
El GEMI us desitja una bona caminada popular!
També voldirem agrair a totes les cases 
col·laboradores la seva aportació i el suport que 
any rera any ens ha brindat!! 



BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ
El Gemi certif ca que el sr./sra,

Ha participat en la XXXIV CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS,
celebrada a Moià el dia 3 d’agost de 2014

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.

SALUTACIÓ:
 “ Els homes som animals de costums” . Hom podria pensar que això vol dir  que fem les coses rutinàriament, sense pensar gaire, 
arrossegats per una inèrcia que ens mena. No diré que això no sigui pas cert però, en el cas de la nostra caminada no ho és gens.
Any rere any, i ja en portem XXXIV a l’esquena, el GEMI ha engrescat activament els moianesos i els caminaires en general a 
participar d’una caminada que va sorgir en aquell final de la dictadura. 
Sagàs ja tenia la seva caminada i a Moìa se’n va iniciar una: Un centpeus rialler ens convidava a sortir de casa amb les espardenyes 
posades i deixar-nos guiar per aquell grup de joves que es coneixia la nostra terra pam a pam.
L’èxit estava assegurat, la gent tenia ganes de fer coses noves. 
Caminar pel nostre entorn, conèixer les valls, pujar els turons,  travessar alguna  riera, i gaudir de la companyia de tants caminaires 
tot fent un tast dels nostres productes era molt engrescador. 
Han passat els anys i la inèrcia no ens ha arrossegat pas. Esperem ill·lusionats i espectants que arribi aquell diumenge d’agost. 
Sortim ben calçats de casa, nerviosos, tenim ganes de veure tots aquells que en cada edició ens  trobem més amunt o avall del 
camí, volem saber on farem les paradetes per a descansar, què prendrem  per a refer-nos de l’esforç …
La perseverància de la gent del GEMI, de tots els voluntaris i la col·laboració generosa dels nostres botiguers i empresaris segur 
que ens regalaran un gran dia.
Em sento orgullós de haver estat  president en aquells inicis i de ser-ho de nou avui quan el GEMI fa el seu 40 aniversari. El temps 
passa, les modes canvien però la nostra caminada es manté. Gràcies a tots per a fer-ho possible.
Endavant caminaires!

Jordi Soler  
President del Gemi
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