
Benvolguts i benvolgudes,

Serveixi la present primera tramesa per a informar-vos sobre la propera gran activitat de 
l’Agrupament: la sortida d’Agrupament de Camp d’hivern 2017. Com ja sabeu, aquesta sortida 
comprèn la participació de totes les unitats en actiu a l’Agrupament i la celebrarem l’11 i 12 de 
febrer. La casa de colònies que ens acollirà serà Can Rigol, domiciliada a la sempre plàcida vila 
de Begues.

I com acostuma a ésser habitual, i tot atenent a criteris d’agilitat, correcció i, sobretot, bona 
planificació de l’activitat, el proper dissabte 21 de gener, a partir de les 19h habilitarem una 
paradeta, per tal de procedir al cobrament de la sortida.

El preu és de 10€.

Pel que fa a la sortida, ens trobarem tots i totes a la plaça de l’Olivera per anar caminant fins el 
nostre destí. Fent referència a la tornada, convidem a les famílies, diumenge 12 de febrer a que 
vingueu per recollir els vostres fills i filles. En la següent tramesa, us enviarem l’horari detallat. 

En guany el format de compromís està patint algunes modificacions en pro de millorar-ne la 
dinàmica i reatribuir-li la importància que precisa. És per això que a la cerimònia d'aquesta sortida, 
a diferència de com s'ha et fins ara, treballarem amb els nens i nenes el compromís d'unitat en lloc 
de l'individual.

Els nois i noies que enguany han accedit a l’Agrupament per primera vegada  podran ser investits 
com fins ara tot i que encara no hagin explicitat i assumit un compromís escolta individual i, per 
tant, hauran de dur el seu respectiu fulard a la motxilla. El qual se'ls entregarà durant la cerimònia 
del compromís, fent-los prendre consciència de la simbologia d’aquesta peça de roba que ens 
acompanya constantment i ens recorda contínuament qui som, què fem i, cabdal, per a què...

Així doncs, durant l’espai de cobrament de l’import de la sortida es procedirà a la venda del 
material relacionat amb la indumentària habitual (insígnies per a la camisa) alhora que també el 
fulard. Concretament, els preus per cada peça són de:

* Fulard de l’Agrupament: 10€.
* Insígnies: 1€ la unitat.

A més, a la paradeta també disposarem dels fulls que fan referència a les diferents comissions 
del curs, per tal que us pogueu anar apuntant en aquella que més us cridi l’atenció. 

Agrairíem enormement que efectuéssiu els pagaments amb l’import just per tal d’agilitzar aquest 
procediment i facilitar el cobrament. Un cop hàgiu efectuat el pagament de la sortida us farem 
lliurament d’una segona tramesa on us detallarem tot allò relacionat amb els aspectes operatius 
d'aquesta

Tot aprofitant l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment, ens acomiadem.

Atentament,

el Consell d’Agrupament


