
Inscripció i sortida:

de 2/4 de 8 a 8
del matí.
Plaça St Sebastià.

7 agost 2011

XXXI CAMINADA
POPULAR PEL 
MOIANÈS

Organitza:

Col·labora:

PREU:
SOCIS: 6 euros
NO SOCIS: 8 euros

Col·laboren:

AJUNTAMENT DE MOIÀ

BEGUDES DEL MOIANÈS

CANSALADERIA CAL NOC

CANSALADERIA CAL VIVES

CARNISSERIA-CANSALADERIA CA LA TERESA

CARNISSERIA CAL MATIES

CATALUNYA CAIXA

DULCESOL

ESCORXADOR DEL MOIANÈS

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 31a edició

de la Caminada Popular

EMBOTITS CAUS

FORN DE PA “CAL BOU”

FONDA SAFAJA

FORN DE CABRIANES

GRÀFIQUES ISTER

LA FRUITERIA…de CAL SENS

QUEVIURES CAL TRUQUES

ROGES SUPERMERCATS

TARONGES ELISENDA UNIFRUITS

Arribada: C/ Rafel Casanova (davant Museu)

MOIÀ



BUTLLETA  DE  PARTICIPACIÓ

(A omplir pel GEMI)

DORSAL NÚM.

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

(A omplir pel GEMI)

HORA SORTIDA

(A omplir pel GEMI)

HORA ARRIBADA

(A omplir pel GEMI)

POSICIÓ

S
O

C
IS

: 
6€

N
O

 S
O

C
IS

: 8
€

ha participat en la XXXI CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS, 
celebrada a Moià, el dia 7 d’agost del 2011

El GEMI certifica que el sr./sra.

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.

Amigues i amics del GEMI, ja fa 31 anys que feu camí, fent esport, cultura i 
forjant valors, 31 anys de caminada popular pel Moianès!

Recordo com de petit, jo hi vaig participar algunes vegades. Ens duieu d’excursió, recordo passar una nit al 
castell de la Popa de Castellcir i una visita a les coves del Toll, excursions totes elles apassionants. Fent bromes 
amb els amics, vivint la primera nit fora de casa a l’ombra de l’imponent castell, com corria la imaginació....!

A un munt de nens i nenes del moianès els heu ensenyat a estimar la natura, respectar el país i superar 
reptes, els camins són per fer-los i les muntanyes per pujar-les! I un cop fet el cim, el goig de veure la plana 
i el que hi ha al darrere, sempre buscant anar més lluny i conèixer noves planes i nous cims.

El Moianès és una comarca petita, com petit és també el nostre país, però és ple de diversitat i matisos. 
Amb vosaltres, un munt de moianesos els ha descobert i ens heu ajudat a incubar el desig de veure-hi més 
enllà, d’estimar la terra, d’estimar la pàtria i de reconèixer que, pujant les muntanyes junts, les diferències es 
difuminen.

Molt bona caminada i ànims, que després d’un repte en ve un altre de més emocionant!

Dionís Guiteras
Alcade de Moià

SALUTACIÓ


