Iepala!
Aquesta és una invitació a la nostra FESTA!!
Aquesta no es una festa qualsevol, doncs l'aventura que ens espera tampoc ho és. No és
només una festa per dir-vos a reveure, sinó que també és una celebració de l’amistat i
l’amor.
A REVEURE. Perquè el proper día 10 d'octubre emprendrem una gran aventura. Creuar
les Amèriques en bicicleta de Sud a Nord!
AMISTAT. Perquè volem compartir amb vosaltres i recordar aquest dia pels moments en
que ens sentim més enyorats, però també per quan estiguem contents.
AMOR. Perquè després de les petites proves de foc que hem anat passant al llarg
d’aquest temps que fa que ens coneixem, volem continuar descobrint el món pedalant l’un
al costat de l’altre.
Per tot això volem compartir amb vosaltres aquest dia!!
La festa serà el dia 29 de Setembre de 2018 a les 13:00 a la Masia de Cal Masover de
Vilardaga a Sagàs, al Berguedà. Farem un dinar amb dues grans paelles (una de peix i
una vegetal) i tampoc hi faltarà la xerinola. Qui vulgui continuar la festa també farem sopar
(on aquí cadascú ja es durà el que vulgui: pà amb tomàquet, embotits, brasa, hi una una
barbacoa) i també una dormida sota les estrelles (podem acampar a la propietat).
Ens agradaria que fos una celebració amb consciència verda. Què vol dir això? Que
volem que la celebració sigui tant com pugui ser possible residu 0. Per això necessitarem
que us porteu els plats, coberts, vasos i tovalló de roba de casa. Pot crear un espai
molt eclèctic i divertit, i al final de la festa no hi haurà tantes deixalles. Lo d’un dia és un
dia, no ens val. Volem que sigui un dia per pensar en el món que ens envolta. Si teniu
alguna altre idea per ajudar-nos a fer aquest dia més verd, s’accepten propostes.
Si us plau, confirmeu la vostra assistència tant aviat com sigui possible a
biciclistespelmon@gmail.com i indiqueu quin és el vostre menú, i si teniu pensat
quedar-vos a sopar i a dormir.
Hem buscat la manera de que aquesta trobada sigui per a totes les butxaques i hem fet
un càlcul aproximat d’uns 35 euros per cap (els menors de 15 anys no paguen).
Amb amor,
Artur i Marta

