Castanyada!!


de l’Agrupament Escolta Torxa

Com bé sabeu, coincidint amb Tots Sants arriba 
la castanyada
, una festa molt
catalana on es mengen castanyes, preparen 
panellets i ens ho passem súper bé.
De moment, la tirem endavant fins que no ens diguin el contrari ja que, seguint
els protocols, el lleure encara estarà obert.
Els propers dies 8 i 9 de novembre
anirem a passar la castanyada a la
casa de colònies de CAN RIERA DE
CIURET situat a la població de
Fogars de Monclús al (Vallès
Oriental) 
A LA MAGNÌFICA ZONA
DEL MONTSENY 
envoltats de grans
extensions de boscos amb un
magnífic i meravellós 
paisatge
muntanyenc.
Marxarem el dia 8 de novembre de l’estació d’autobusos a les 9:00
. Aquest any,
degut al COVID, la tornada la farem amb autobus també i no podrem fer el
tradicional dinar que ens preparaven els Ròvers i les castanyes que ens preparava
l’AFE. Tornarem el diumenge dia 9 a les 17:30h a l’estació d’autobusos
.

Per a inscriure’s caldrà omplir el formulari i tenir feta la inscripció del curs.
La DATA LÍMITper omplir el formulari d’inscripció és el dia 
1 de novembre del

2020.

Aquest cop no farem el pagament per avançat per evitar haver de fer massa
retorns si hem d’acabar anul·lant la sortida o algú no pot acabar venint per causes
referents al protocol del COVID-19. Us farem el cobrament nosaltres per
domiciliació un cop passat la Castanyada.
Preus
● 40€ per un escolta
● 75€ per dos escoltes
● 110€ per tres escoltes
Al llarg de l’última setmana us anirem actualitzant si cal seguir indicacions per la
sortida i l’arribada degut als protocols. També estarem atents a l’evolució de la
pandèmia per si cal anul·lar la sortida. Estarem en contacte!
NO HI FALTEU, QUE COM MÉS SEREM MÉS RIUREM!

QUè CAL PORTAR?????
∙ Esmorzar i dinar del primer dia (a part, per exemple a la motxilla petita)
· Mascareta
∙ Sac de dormir
∙ Lot
∙ Cantimplora
∙ Capelina
∙ Calçat de recanvi
∙ Estris de neteja personal
∙ Roba per dos dies iroba d’abric
∙ TARGETA SANITÀRIA
∙ CAMISA I FOULARD
∙ Moltes ganes de passar-ho bé

