VINT-I-QUATRENA TROBADA DE MINAIRONS
Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre de 2018

Els dos torns de colònies d’aquest estiu han estat tot un èxit. L’equip de monitors ens en
congratulem, donat el ressò del succés i l’evolució de cada quinzena. Ens sentim molt satisfets
dels resultats i desitgem, de cor, un retrobament que ens permeti evocar aquelles vivències.
El motiu d’aquesta carta és, doncs, convocar-vos a la vint-i-quatrena trobada de minairons que
tindrà lloc a l’alberg “la Farga” de Queralbs els propers divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21
d’octubre de 2018. Una trobada que ens permetrà intercanviar emocions, recordar moments
fantàstics, fer tastets típics de “can Minairó” i, per què no, conèixer-nos millor tots amb totes i
totes amb tots.
Aprofitarem el retrobament per fer-vos arribar els dvds i les revistes que copsaran, un any més,
les principals imatges i vivències de les colònies des de perspectives tendres i simpàtiques.
Expliquem, a continuació, el programa dels tres dies de trobada:

Divendres dia 19 d’octubre

Tarda/vespre

Arribada i allotjament

21:30h

Sopar

23:00h

Petita i íntima vetllada de cançons i de jocs (estil vetllades de colònies)

23:55h

A “planxar les orelles”

Nota I: El sopar pot demanar-se o pot dur-se des de casa. En tots dos casos, soparíem plegats.
Nota II: És recomanable venir el divendres al vespre si l’endemà penseu anar a caminar.

Dissabte dia 20 d’octubre

El dissabte té dues parts clarament diferenciades. El matí el dediquem només als excursionistes
i/o a la preparació de la trobada. Aquest any la sortida o excursió que proposem és apta per a
tothom donada la poca dificultat de l’ascensió, per cert molt bonica i amb bones vistes. La tarda,
com sempre, destinada a totes i tots els participants. A destacar la reunió de monitors/es amb
mares i pares que recomanem del tot i el foc de camp que farem per primera vegada durant una
trobada.
Pel que fa a la sortida del dissabte cal que llegiu la següent nota:
Nota III: Els excursionistes hauran d’endur‐se’n el dinar, aigua, roba del temps, gorra, calçat
adequat i/o impermeable. Si fa bon temps, l’arribada a la Farga està calculada cap a les 16:00
hores, amb servei de dutxes. Si desitgeu encomanar el dinar de pícnic a la Farga només cal que
ho marqueu a la casella corresponent.

Termini per a inscriure’s: abans del dissabte 6 d’octubre de 2018.

Benvolgudes famílies, benvolguts minairons,
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MONITORES I MONITORS

MONITORS/ES GUIES, INFANTS, ADOLESCENTS I
FAMÍLIES

07:45h

Desvetllament. Música matinera. Higiene personal

08:15h

11:15h

Esmorzar i preparatius per a l'excursió.
Sortida amb vehicles cap a Ribes de Freser. Ascensió
al
cim del Taga (2040m).
Trobada de minairons que van al Taga i que han
dormit
a la Farga amb els minairons que arriben amb tren i/o
altres. Ens trobaríem a l'estació del tren cremallera de
ribes.
MONITORS/ES: Tasques
Transport, amb vehicles privats, fins al poble de
diverses per a enllestir els
Bruguera i fins a Coll de Jou (1637m).
darrers preparatius de la
Ascensió, a peu, al Taga des de Coll de Jou.
trobada.

13:00h

Arribada al cim i dinar

09:30h

10:00h

10:30h

13:45h
15:00h

16:00h
16:45h
17:00h
18:15h
19:30h

Retorn cap al Coll de jou
Retorn, amb vehicles, des de Coll de Jou fins a la
Farga.
ARRIBADA A LA FARGA:
* Excursionistes.
* Famílies i minairons en general. Allotjament.
Berenar: xocolatada amb coca i pa.
a) Projecció: resum vivències “els Minairons Cantaires”. Colònies 2018 ‐1r torn‐
b) Tallers de danses amb familiars i minairons del 2n torn.
a) Projecció: resum vivències “els Minairons Cantaires”. Colònies 2018 ‐2n torn‐
b) Tallers de danses amb familiars i minairons del 1r tron.
Opció 1) Racó de jocs per a la mainada, petits I més ganàpies.
Opció 2) Assemblea valorativa: mares, pares, amigues/cs, monitores/rs…

21:00h

Sopar de germanor i descans.

22:30h

Foc de camp, danses i castanyada

23:30h

Cançoner a la capella

23:59h

A "planxar les orelles"

Diumenge dia 21 d’octubre

08:15h
08:30h

Música i desvetllament. Higiene personal.
Esmorzar. Podeu afegir-vos-hi progressivament. El menjador es tancarà a dos quarts
de deu.

10:00h

Gran gimcana

13:00h

Danses populars

14:15h

Dinar de germanor a l’exterior si el temps acompanya.

15:45h

Cantarelles de “can Minairó” i l’hora dels adéus.
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Per tal d’inscriure-us a la vint-i-quatrena trobada cal que formalitzeu la inscripció correctament
a la secretaria virtual del nostre web: https://www.neret.org/portal/sec/secretaria/aplec abans
del dissabte 6 d’octubre de 2018. Opció “Inscripció trobada”.
En el cas d’assistència puntual a la vint-i-quatrena trobada sense despesa de pensió o àpat
caldria fer un donatiu de 5€ per participant que servirien per a sufragar despeses diverses. Ho
deixem, però, a la voluntat de cadascú.

AC Neret
Barcelona, agost de 2018

