Arribada: C/ Rafel Casanova (davant Museu)

Col·labora:

PREU:
SOCIS: 6 euros
NO SOCIS: 8 euros
Organitza:

5 agost
2012

MOIÀ

Col·laboren:

EMBOTITS CAUS

AJUNTAMENT DE MOIÀ
AUTOSERVEIS JORDI VILÀ-Castellterçol

FRESCUORE
FORN DE PA “CAL BOU”

CANSALADERIA CAL NOC

FONDA SAFAJA

CANSALADERIA CAL VIVES

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

GRÀFIQUES ISTER

CARNISSERIA CAL MATIES

FORN DE CABRIANES

CARNISSERIA-CANSALADERIA CA LA TERESA

eix
L’organització agra
a totes les cases
seva
co l.laboradores la
rt
aportació i el supo
s
que any rera any en
ha brindat, sense
el qual, difícilment
hauria estat possible

LA FRUITERIA…de CAL SENS

CATALUNYA CAIXA

QUEVIURES CAL TRUQUES

DULCESOL

ROGES SUPERMERCATS

ESCORXADOR DEL MOIANÈS

XXXII

CAMINADA
POPULAR
PEL
MOIANÈS

aquesta 32a ed ició
pular
de la Caminada Po

B U T L L E TA DE PARTICIPACIÓ

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

El GEMI certifica que el sr./sra.
SOCIS: 6€
NO SOCIS: 8€

ha participat en la XXXII CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS,
celebrada a Moià, el dia 5 d’agost del 2012
DORSAL NÚM.

HORA SORTIDA

HORA ARRIBADA

(A omplir pel GEMI)

(A omplir pel GEMI)

(A omplir pel GEMI)

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

CAMINAR...PASSEJAR...GAUDIR!

Amics del GEMI, vull agrair-vos l’oportunitat que em doneu per a poder adreçar aquesta salutació a totes les moianeses i moianesos,
amb motiu de la 32 CAMINADA POPULAR PEL MOIANÈS.
TRENTA-DUES edicions, ja està dit i per moltes més!
Aquest, és un exemple de constància i ganes de mantenir una tradició. Tradició que any rera any ens fa conèixer nous paratges
del Moianès, la nostra comarca. Un indret amb infinitat de matisos, diversitat de paisatges, que encara que molt propers, són molt
diferents. Del Molí d’en Brotons al Puig-Rodó, del Molí del Parer a les Coves del Toll, dels Gorcs Blaus al Castell de Clarà... i tots,
absolutament tots, d’una bellesa que cal viure amb intensitat!
En moments tant difícils com els que estem vivint, dels quals, ni vull ni cal parlar-ne, és important i bàsic, saber aprofitar els instants,
moments com els que ens ofereix la Caminada... xerrar amb els amics... compartir l’esmorzar...conèixer la nostra terra...
Entre tots, fem que sia una Festa i com a festa de veritat... GEMI, que en arribar no falti aquell porró ple de cava fresc per a celebrarho!!!
Per a acabar, voldria convidar a tothom a participar i gaudir de l’edició d’aquest any, que com sempre, el GEMI ha preparat amb tota
la il·lusió del món.
Gràcies, bona caminada...i molt bona Festa Major!

