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BASES PASSEJADA CAN BUXERES 18 desembre 2016  

“Tots tenim un costat bo o molt bo” 

* Es tracta d’una passejada o marxa solidària, els beneficis de la qual seran 

íntegrament per col·laborar amb La Marató de TV3 del mateix dia, que 

aquest any recull fons per la recerca de l’ictus i les lesions medul·lars i 

cerebrals traumàtiques. 

Sortirem tots junts de l’escola, farem la passejada (prèviament 

senyalitzada) pel parc de Can Buxeres i anirem arribant de nou a l’escola. 

* Es pot apuntar qualsevol persona vinculada a l’escola (Busquets i Punset) 

i/o al barri: alumnes, pares, mares, familiars, amics i veïns.... Per participar 

només  s’ha adquirir un dorsal al llarg de la setmana a la caseta de l’AMPA o 

el mateix diumenge a les 10:30h al pati de l’escola.  

FES LA TEVA APORTACIÓ RECULLINT EL DORSAL PER A LA 

PASSEJADA I EL SORTEIG 

Tots els participants, amb el seu dorsal, a l’arribada de la passejada tindran 

dret a un petit esmorzar i aigua o suc. Amb el núm. de dorsal es farà un 

sorteig de diferents materials, proporcionats pels patrocinadors de la 

passejada: Kids&Us, Forn de Pa La Cantonada, DLRVS espai visual, 

Perruqueria Sole, Consell Esportiu L’H, Peluquería Nuri, María Blanco 

Estilistas, Tartadictos, 7 i TRIA, Recreart, Gudi Vintage, Foto Pilar 

Sánchez, Sol Solete Crochet, Confort Electrodomésticos, Farmàcia Barceló.  

* Recordeu que tot el recapte econòmic de la venda de dorsals serà 

íntegrament destinat a col·laborar amb La Marató de TV3. 

* Durant la passejada i al pati els nens han d’anar sempre acompanyats per 

algun adult que se’n responsabilitzi, així doncs cada participant adult es farà 

responsable dels seus fills o infants al seu càrrec. 

* És important mantenir actituds correctes i cíviques, tant al recinte 

escolar com a les activitats que tindran lloc fora d’ell. Es tracta d’una 

jornada lúdica, familiar i solidària: UNA NOVA OPORTUNITAT 

D’ACOMPANYAR I EDUCAR ALS NOSTRES FILLS!!! 
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