
Joves de l’esplai!!!!  

Un cop ben entrat el curs i amb ganes de 

superar reptes plegats us portem una proposta 

que no podreu rebutjar! El proper dissabte 16 

de  novembre farem una petita ruta circular 

amb els joves pels voltants de Girona que 

inclourà un cim. Com ja sabeu, alguns dels 

objectius del grup i de l’esplai són aventurar-nos 

al medi natural i desenvolupar un esperit 

excursionista!  

L’excursió parteix de l’estació de Girona i 

finalitza al mateix lloc tot i que la tornada es realitza per un camí diferent. El cim 

objectiu es troba al castell de Sant Miquel. Us mostrem un enllaç on trobareu la fitxa 

tècnica de la ruta: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/girona-castell-de-sant-miquel-

pujant-per-lolivet-den-salgueda-girona-30057348 

Així doncs us esperem el dissabte 16 de novembre a les 8:10h a l’estació de 

Rodalies de L’Hospitalet de Llobregat. L’excursió finalitzarà el mateix dia 16 a les 

19:30h a la mateixa estació de Rodalies. 

Volem aconseguir entre tots una màxima participació per gaudir d’activitats més 

grans tots plegats! Així doncs, tots els socis inscrits a les activitats de dissabtes 

tindreu un preu ben assequible de 7€. 

Pels no socis (no inscrits a l’activitat de dissabtes) el preu de l’excursió són 14€.  

Així doncs, només queda passar per secretaria a inscriure-s’hi de dilluns a 

divendres de 16h a 19:15h o també dimecres de 9:30h a 12h.  

I ara caldrà que agafem una motxilla petita i posar-hi:  

 
- 1 pantalons llargs i 1 pantalons curts.  
- 1 jersei, 1 forro polar i 1 buf 
- Capelina o cangur. 
- Gorra i ulleres pel sol. 
- El foulard de l’esplai. 
- Calçat còmode posat per caminar.  
- Cantimplora 
- Esmorzar i dinar 
 

about:blank
about:blank


I recordeu, el termini màxim per confirmar la vostra assistència és fins el 

Divendres 15 de novembre.  

Fins molt aviat!!!   L’equip de monitors i monitores de Talaiots i Llampecs  


