Benvolguts companys,
Aquest diumenge 7 d’octubre, hem preparat una diada de Sant Francesc especial perquè serà
l’última amb la presència del Sr. Bernat Serdà com a president i, també, perquè serà l’última
de l’actual Junta tal i com està constituïda.
Hem decidit donar un pas de qualitat en el camí iniciat l’any passat a Lloret i, per això, us
demanarem una petita col·laboració per a apaivagar els desajustos de pressupost que l’esforç
suposarà.
Enguany, ens endinsem a la Garrotxa i visitem la seva catedral gastronòmica, Les Cols. Abans
ens haurem passejat per l’interior de la Fageda en la època més extraordinària per fer-ho, la
tardor.




El programa comença a les 10h del matí amb una visita a la Cooperativa La Fageda.
Continua a les 12h amb un passeig amb carro per l’interior del bosc de la Fageda.
Culmina a les 14h amb un àpat al restaurant Les Cols d’Olot.

Cal apuntar-se a cada activitat per separat perquè, si bé no és obligatori el “pack” sencer, hem
de saber quants serem en cada activitat. En el cas de la visita a la Cooperativa La Fageda,
perquè no accepten més de 40 persones; en el passeig, perquè cal reservar els carros; i a
l’àpat, pel tema preu i poder fer una reserva ajustada.
Inscriure’s a l’àpat suposarà una aportació de 15€ per col·legiat i 15€ per acompanyant.
L’assistència d’altres familiars o amics tindrà un càrrec de 60€ per persona adulta i 15€ per
menors de 12 anys. Aquests tindran la seva pròpia taula i menú infantil.
Tancarem les inscripcions el dia 21 de setembre. A partir d’aquest dia, les aportacions es faran
efectives i per tant no es podran retornar en cas de absència.
Us hi esperem!!
Girona, 06 de setembre de 2018
Per apuntar-vos, podeu contactar amb nosaltres al 972 20 00 62 o colvetgi@covgi.cat

