INFORMACIÓ IMPORTANT
CELEBRACIÓ 50 ANYS G. E. XALOC

Aquest any no és un any qualsevol… el Grup Escolta Xaloc fa 50 anys!
Portem des del 1972 fent la nostra tasca educativa, transmetent coneixements
de generació en generació, deixant el món millor de com l’hem trobat. I tot això
ha estat possible gràcies a tots i totes vosaltres!
Durant el curs 2021/2022 s’han anat realitzant diferents activitats per tal de
donar-li la importància que es mereix, però no serà fins el 18 de juny de 2022
que farem la GRAN CELEBRACIÓ!
Tots i totes esteu convidades a fer d’aquest 18 de juny, un dia inoblidable.

DIA: dissabte 18 de juny de 2022.
HORARI: de 19h a 2h.
LLOC: Masia de Can Viver de la Serra.
DIRECCIÓ: Carrer Afores, 9503, 08192 Sant Quirze del Vallès,
Barcelona.

Per a venir a la celebració haureu de respondre el següent qüestionari i fer el
pagament de 22€ per persona al compte del cau: ES6400810109100001206130
CONCEPTE: SOPAR + FAMÍLIA/NOM + Nº PARTICIPANTS
Una vegada resposta l’enquesta i fet el pagament, tindreu la reserva
completada.
Últim dia per realitzar el pagament: dimarts 31 de maig!

HORARI:
19:00h

Obertura de la Masia.

20:00h

Presentació + Activitats sorpresa

21:00h

Sopar

22:30h

Activitats sorpresa

23:00h

Foc de camp*

00:00h

Festa!

02:00h

Tancada de la Masia.

*Per l’activitat del foc de camp, esteu tots convidats a participar i a muntar el
vostre ball! Podeu participar quintes, intendents, famílies... TOTHOM!
L’únic que heu de fer és avisar a algun/a monitor/a, informant de les persones
que hi participareu i la cançó o actuació que realitzareu.

Direcció: Carrer Afores, 9503, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona.
A l’hora d’arribar a la Masia us demanem que utilitzeu el menor número de
cotxes possibles, ja que el parking de la masia és reduït.

Indicacions:
1.

Sortir de Sabadell per la Rambla d’Ibèria direcció Sant Quirze del Vallès
(C-1413a).

2. Un cop arribeu a la rotonda de Sant Quirze (Plaça Estació) sortir per la
tercera sortida direcció Carretera Molins de Rei (C-1413a).
3. Passats uns minuts, al començar a entrar al nucli urbà, girar a
l’esquerra direcció carrer de Can Barata.
4. Seguir tot recte fins la rotonda. Allà, fer un canvi de sentit per tornar a
incorporar-vos a la C-1413a.
5. Tornar a realitzar el mateix camí. Al cap de 500m girar a la dreta i
endinssar-se pel camí de terra fins arribar a la Masia.

NO US HO PODEU PERDRE.
US HI ESPREM AMB MOLTES GANES !!

Kraal de monitors i monitores del Grup Escolta Xaloc.

