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APLEC DELS TRES POBLES 
a la font dels estudiants d’en Clotas

l’últim diumenge de setembre

DIUMENGE 29 SETEMBRE 2013
els d’Ordis, Borrassà i Pontós

ENS TROBEM A L’ALGUEMA!



els d’Ordis sortirem des del Centre Social a les 12:00

són uns 20 minuts caminant xino-xano

des que arribem fins a l’hora de dinar es podrà des que arribem fins a l’hora de dinar es podrà explorar la zona de manera lliure o, a partir deexplorar la zona de manera lliure o, a partir de
2/4 d’1, conèixer l’entorn guiats per l’exdirector del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,2/4 d’1, conèixer l’entorn guiats per l’exdirector del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
el naturalista i excursionista el naturalista i excursionista Josep EspiguléJosep Espigulé

a les 2 dinarem. a les 2 dinarem. AAl menú hi ha amanida, pa, tomàquet, carn  i beure, i l menú hi ha amanida, pa, tomàquet, carn  i beure, i cada família col·laboraràcada família col·laborarà
amb unes postres que pot portar a la motxilla o deixar al Centre abans de marxar, a amb unes postres que pot portar a la motxilla o deixar al Centre abans de marxar, a 2/42/4 de de
12 del migdia.12 del migdia.

I  havent  dinat  I  havent  dinat  podrem  cantar  i  ballar  animats  pels  Trobadors  de  l’Empordà,podrem  cantar  i  ballar  animats  pels  Trobadors  de  l’Empordà,  que  ensque  ens
ajudaran en la xerinola.ajudaran en la xerinola.

Cadascú s’ha de portarCadascú s’ha de portar: plat, got, coberts, tovallons..., i penseu també en anar ben calçats. : plat, got, coberts, tovallons..., i penseu també en anar ben calçats. 

Hi haurà taules i cadires.Hi haurà taules i cadires.

Per a participar-hi, us podeu apuntar fins el dimecres 25 dePer a participar-hi, us podeu apuntar fins el dimecres 25 de
setembresetembre

- enviant un sms als números 66 77 15 200 o 680 708 714 amb el nom de la persona
o família i el nombre de participants (ex.: C. Peric 4), o trucant-hi 

- anant a l’Ajuntament o trucant-hi, al 972 52 51 59 a les hores que està obert

- enviant un correu-e a alcaldia@ordis.cat
NOTA: si hi ha persones grans que volen anar-hi i no poden caminar, que vagin a l’Ajuntament, que alguna

solució hi trobarem

L’organització de l’aplec requereix d’uns moments de feina i dedicació. Es necessiten persones
amb ganes de col·laborar. Si hi esteu disposats, podeu comunicar-ho al inscriure-us

Que el nostre sigui un temps que es recordi 

pel despertar d’una nova reverència envers la vida; 

per la ferma resolució d’aconseguir la sostenibilitat; 

per apressar-nos en la lluita per a la justícia i la pau, 

i per l’alegre celebració de la vida.

                                        De la “Carta de la Terra” – Nacions Unides

Ordis està adherit a la campanya de la Unió Europea per a una mobilitat sostenible i segura
                                                     

SetManA De lAmobilitatSostEniBle I sEgura


