
Molt bon dia cantaires!! 

  

Ja tenim la 5ª Trobada aquí mateix i us fem arribar les darreres 
indicacions. 
  

Recordar-vos el lloc: 

Casa de Colònies Can Montcau (La Roca del Vallès). 
 https://canmontcau.com/ 
  

Com arribar-hi: https://goo.gl/maps/89FYHcJvuiuJ7eZd7 
  

 
  

  
Hi haurà previst un espai destinat a l'aparcament dels vostres vehicles. 
 

Pels qui compartiu cotxe... - Us passem l'enllaç d'una web que 

calcula la distancia entre dues ciutats, despesa de carburant, i altres 
dades. 
  

http://www.distanciasentreciudades.com/ 

  

https://canmontcau.com/
https://goo.gl/maps/89FYHcJvuiuJ7eZd7
http://www.distanciasentreciudades.com/


Per als qui vindreu en transport públic:  
 

RENFE, Rodalies R2 de Barcelona Clot-Aragó fins estació 
Granollers-Centre. (sortida 8:40h. arribada 9:07h. ó sortida 8:55h. 
arribada 9:18h.) 
Consulteu altres horaris a: http://rodalies.gencat.cat/ca/horaris/tots-els-horaris 
 
Important!   
Un cop allí no hi cap altra combinació fins a la casa de colònies, que 
queda a 10 Km. (20 min. en cotxe) 
Podem intentar fer una recollida a l'estació. Fes-nos-ho saber si vols 
que t'ajudem! 
  

No feu tard! – La recepció de participants es farà entre les 9.30 i 

les 10h. del matí del proper dissabte 5 d’octubre. (No es 
permetran entrades abans d’aquest horari). 
 
Recordeu portar l’import exacte del pagament pendent, per tal 
de facilitar el procés d’entrada. 
 

Sobretot, no us deixeu res... 

  

- Recordeu que l'esmorzar i el dinar de dissabte, no estan 
contractats i s'han de portar de casa, incloses les 
begudes. (Recordeu que a la casa no hi ha neveres i actueu en 
conseqüència.) 

També us heu de portar les begudes per la gresca nocturna, si és 
que teniu pensat beure alguna cosa. (Hi haurà bidons amb gel.) 

L’organització només proveirà la famosa “sopa taronja” que cada 
any preparen els companys de BonPas. Qui vulgui gintònics, 
mojitos, etc. s’haurà d’espavilar. 
  
- Per a dormir, és imprescindible que porteu un joc de llençols o bé 
un sac i un llençol baixer i també una funda per al coixí. Allà 
només hi trobareu un coixí i una flassada. 
  
- Com que les habitacions són a compartir us recomanem als qui 
tingueu el son lleuger que us porteu taps per a les orelles. 
  

- Tovallola i altres estris d'higiene personal. 
  
- Una cantimplora o ampolla d'aigua. 
  

http://rodalies.gencat.cat/ca/horaris/tots-els-horaris


- Els endolls a la casa son limitats. Penseu a portar lladres o 
bateries externes per carregar els vostres mòbils i aparells 
electrònics. 
  
- Aquells que participin al "Concurs de pastissos dolços i salats", 
faran arribar a la Comissió una llista d’ingredients de cadascun dels 
pastissos que es presentin a concurs, per tal de poder controlar 
qualsevol tema referent a les al·lèrgies alimentàries. Aquesta 
comunicació es farà a través del responsable de cada Cor  i la data 
límit per fer-ho serà el 3 d’octubre.  
 
Recordeu que NO HI HA NEVERES pels pastissos. Han de poder-
se conservar sense fred. 
 
Cadascun dels participants del concurs, serà responsable del 
pastís que presenti, fins al moment de marxar. Si en acabar la 
Trobada queden restes del mateix, se’n haurà de fer càrrec. 
  

- A la nit estigueu ben preparats per a gaudir dels jocs i activitats 
que ens tenen preparats alguns components de Gospel 4 Cors. La 
diversió està assegurada. 
 
Qualsevol qüestió que impliqui posar-se en contacte amb el 
personal de la casa de colònies, pel motiu que sigui, es comunicarà 
a l’Imma i serà ella i només ella, l’encarregada de fer la gestió 
pertinent. 
 
 

 
 

 

Si tot i llegint aquest correu encara us queda qualsevol dubte, 
pregunteu-ho al representant del vostre cor. 

  

  
Fins ben aviat! 

La Comi de 4 Cors 

 

 

  
 



Programa d’activitats 

 
 
  

Atenció!  Us donarem una còpia del programa junt amb la resta dels materials dels 
tallers. No cal que gasteu tinta ni paper per imprimir-lo. 
 

  

 

  

Programa 5ª Trobada Gospel 4 Cors 
5 i 6 octubre 2019 
Can Montcau (La Roca del V.) 
https://canmontcau.com 

 

  
DISSABTE 5 D’ OCTUBRE 

 

9.30 a 10 h.   
 

Arribada i benvinguda. Recollida de kits de cantaire. 

  10 a 10.30 h. Esmorzar i habitacions 

10.30 a 12 h. Taller 1 

12 a 12.30 h. Café i descans .  

12.30 a 14 h. Taller 2 

14 h. Dinar al menjador – Concurs de pastissos. 

16 a 17.30 h. Taller 3 

17.30 a 18 h. Café i descans 

18 a 19.30 h. Taller 4 

20.30 h. Sopar al menjador 

22 h. Jocs de nit 

  
DIUMENGE 6 D’OCTUBRE 

 

8.30-9.30h Esmorzar al menjador 

10 a 11.30h.   Taller 5 

11.30 a 12 h. Café i Descans 

12 a 13.30 h. Taller 6 

14 h. Dinar al menjador 

16 a 17 h. Comiat i Recollida 

   


