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Benvolguts Narvals, 

Com bé us vam informar el cap de setmana passar, el proper cap de setmana del 9 

i 10 de febrer marxem d’excursió de 2 dies!! Quedarem dissabte a les 10h a Sants, 

on sempre, davant el Commo i tornarem diumenge a les 7h al mateix lloc. 

Aquest cop anirem a dormir al local del cau Pere II i Santa Maria de Foix, a Vilafranca 

del Penedès. L’excursió tindrà un cost de 20€ i les inscripcions seran els dies 

26 de gener i 2 de febrer. Heu de portar esmorzar per als dos dies, dinar per als dos 

dies i berenar per als dos dies. Sopar no cal, el farem allà (quedem divendres per a 

comprar). 

Recordeu portar el FOULARD!! (per marcar territori amb els del cau i no fer el pena). 

Porteu també el sac i, encara que anem a terres del sud, porteu roba d’abric. 

Si necessiteu venir al 2n torn truqueu a algun dels monis i ho parlarem. 

I no oblideu les ganes de passar-ho d’allò més bé!!! (si no ja us val...). 
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