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SECRETARIA

Baixes: Josep MI. Obradors i ·Ri poi l

TARGES ASSEGURA}TCA 1984

Es prega a tothom que est1gui interessat en la

seva tramesB" passi per secretaria del'ent1tat

iho sol •.liciti, tot deixant la seva . informaci6

personal • . (1)

Quan sapiguem el seu cbst ja us informarem.

(1) D.N. I., data naixement., nom, grup aanguf.nd ,

i 1 foto tamnay carnet~

- - - - - - - - - - - - -
G~~ -PROPERA'ACTIVITAT

-5 i 6 novembre del 1983

TROBADA D'ESCALADORS A LA "FACU"
CANYELLES

~NFORMACIO: Local social tots els dijous ·de
8.'3Q a 10 del vaspre.

A.E. Talaia BRC19831100_209



_SEc c r o .DE ~;lUNT.Al\ryA .~ .GRUP DE .J OVENT

PROG~\ D'ACTIVITATS

- Treballs de natura

- Aetivitats realitzades

16 d f oetubre: Sortida a neteJar la· font d' en
Bonet.

Sortint de la pla<;a de les Neus vam enfilar

durant 1 h. 20 min. per la earretera de Can~

yelles fins agafar la pista empedrada que par-
ta a la mateixa, que ~s un pou de -mi g 0 un ·me-
tre de profunditat~ Com va ploure divendres no

e1 yam poder netejar de dins i la nostre feine

es va reduir a treure l'estora de pedres que -

hi havia a terra, ueixant un eaminet de terra

bordejat de petits roes. Tamb~ es va -haver de

treure molts esbarges i plantes que - dificulta-
ven l'~ntrada a la boea del pou. Yam notar que

algu hi ha possat una fusta per porta en subs

tituc1o -de l'ant8rior, molt esgavellada. I ·des

pres de ~ugar, dinar, doinir i badallar, tornem

cap a Vilanova, GCOffipa~yats p8r un pastor ale-

many, qu a no as va deixar fins a la vila.



- Activitats a realitzar ,

·12 - 3 de novembz-es Sort·ida 'a la f-ont'·' d t.Horta.

Es tpr e t en 'tamb~ , · f er-hi una 'bona n~taja i ames

ames. ,pen jar una quan tg. : niuS · artifiaJ.ala d' 0

cells (que es feran 8. les reunions setmanals)

i mont a r un hervari fotografic.

- Ac tivitats de muntanya a realitzar

27 - 31 de desembre: Sortida a Ia neue

El lloc eneara s'ha de determinar. Per assistir

a questa sortida almenys hau~ de fer un mes

que e1 nano est1gu'f inte'grat en e1 grope

- Al,tres aetivitats

Es mon -tara ·u n peesebre a r'enti tat, amb una sor

tida a buscar ver~et. Pot ser que tamb~ as por-
, . ,

ti un pessebre a algun lloe de muntanya.

NOTA D:IP0RTlJ'IT

Fa fa1~a gent que vulguin sar mon~tors de jovent.
, .

~ots els interessats que vingUin qualsev01 ·dia de

reuni6 del Grup.

=I ES LE REUNIC~ Cada dimarts de 7'30 a 9 vespre.



NOTICIARI

Al local de l'entitat hi ha a la venda 7 jerseis,

[ or r os i escalfadors amb eLs colors de l' enti t.a t

-(vermells amb ra tlla horizon t al verda), e1 seu

preu es:

Jersei •.•' ..• '.••.- 950 segons talla

Gorro •••.•..•• 425

C.A-RNAV1U..J

.-
Escalfadors • • • 425

- - -

Ja esta en ~arxa l'rganitzacio del CARNAVAL-84, no

cal dir que estigui interessat a co.l.laborar, ja

ho sap, que passi pel local a dir.;.ho.

S-'han c omenca t les reunions del Comite Or gan i tzador

del XXZ:IV CAl"IPAT-:IENT GENERAL DE CATALlThryA. que el

proper any organitza la nostre ~ntitat.

i col.laborar que -passi per l'enti-

em de l quelcom.

ESPEREM "

)




