COM EL VALLÈS NO HI HA RES!!
ASSEMBLEA GENERAL
I SI TENS OUS FES UNA TRUITA!!!!

DIVENDRES 04-03-2016
Arribada a l’aparcament de Riells del Fai
Passeig de Mossèn Jaume Plans, 11, 08416 Bigues i Riells

Latitud: 41.695418 | Longitud: 2.19729

DISSABTE 05-03-2016
9:30 h
Sortida caminant des de l’aparcament fins a Sant Miquel del Fai on dinarem.
Qui li vagi millor podrà pujar amb l’Autocaravana per la carretera que passa per Sant Feliu de Codines.
(14 Km 25 min)
11:30 h
Visita Guiada per l’entorn de Sant Miquel del Fai (de 3 a 12 anys 1.5€ i 6€ la resta)
13:30 h
Dinarem a la zona de Pic-Nic que hi ha en les instal·lacions (Cal portar cadascú el seu menjar,
disposarem de microones i bar pel que convingui)
Després de menjar hi ha una zona infantil on els petits podran gaudir mentre fem el cafetó.
15:30 h
Baixarem cap a les autos i ens prepararem per anar cap a Lliçà de Vall, on aparcarem a Carrer les
Argelagues, 60A, 08185 Lliçà de Vall

Latitud: 41.585556 | Longitud: 2.237173
17:30 h

Pels Petits l’Organització prepararà un inflable on els nens i nenes podran gaudir una bona estona.
Pels adolescents tenim un circuit de BTT, pista de futbol, pista de basquet, pista de patinatge, Skate,
etc, al costat de les autos.
Pels Grans i Agosarats em preparat una visita guiada per la fabrica de Cervesa artesana ART, ens
faran una visita guiada i una explicació de com s’elabora la cervesa i ens oferiran uns tastos. El cost
es de 8€ per persona.
Sobretot No oblideu “si teniu ous feu una truita”. (La capacitat de sorprendre es una recepta
inesperada amb ingredients normals)

19:30 h
Anirem al local per fer l’Assemblea, el local es diu "EL KALIU", un cop acabem l'assemblea podrem
anar a buscar les truites i compartir-les, a mes de truites es pot portar tot el que es vulgui (Pa,
embotit, carn, peix, aigua, refresc, vi, cava, cafè, Gin, Ron, etc...) No cal ni taules ni cadires. Després
de Sopar posarem musica i a ballar. Porteu USB amb varietats musicals.

DIUMENGE 06-03-2016
10:00 h
Sortida amb Bici (tot pla) per l’entorn de Lliçà de Vall (la bella plana), ens dirigirem cap als Pous de
Glaç on una persona de l’ajuntament ens farà una explicació.
Seguidament anirem cap el bosc i ens trobarem “Les Torres”, es una obra tutelar on el Director ens
obrirà les portes i ens farà una breu explicació del que es i fan.
Continuarem la passejada i a les 13:00 aprox arribarem a les autos.
Pels que no estiguin cansats a 500 mts de les autos hi ha un circuit per les BTT on poden cremar
adrenalina.
14:00 h
Prepararem el típic vermut-dinar on menjarem tots plegats L’organització posarà cervesa artesana
dels Pous de Glaç per fer el vermut i desprès del cafetó A10 i cap a casa.
Cost per AC (Per determinar)

