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Imatge del Novembre Gustós

Una gimcana amb la cuina com a protagonista enceta avui dilluns
les activitats del Novembre gustós

Dilluns 2 de novembre de 2009
Programes| Novembre gustós

Novembre gustós és el títol d'un paquet d'activitats i actes que giraran al voltant del
món culinari i que es desenvoluparà durant tot el mes de novembre a Castellar del
Vallès. Diferents equipaments municipals (Ludoteca, Biblioteca, Espai Jove i
Escola d’Adults) han organitzat activitats que tenen a veure amb la cuina, i que
començaran avui mateix amb l’inici d’una gimcana batejada amb el nom de
Gimkanyam.

Podran participar a la Gimkanyam totes aquelles persones majors de 8 anys, que
podran fer grups d’un màxim de 5 participants i que hauran de resoldre 75
qüestions. Es tracta de preguntes i proves que s’hauran d’anar resolent tot passejant
per la vila, i parant atenció als aparadors del comerços integrants de l’Associació de
Comerciants. Es podran obtenir pistes sobre algunes de les qüestions consultant
material de la Biblioteca Antoni Tort. Enguany, i com a novetat, s’hauran de portar
a terme diferents proves als equipaments integrants del Novembre gustós. Cal
assenyalar, també, que una de les proves de la Gimkanyam consisteix en
l’enviament d’una fotografia del moment de l’esmorzar al correu electrònic
mimopm@diba.cat, que s’haurà de lliurar abans del dia 20 de novembre.

Els qüestionaris, que s’han de recollir a la Biblioteca, es podran lliurar al mateix
equipament fins al 25 novembre. Els premiats es donaran a conèixer en la Festa
Final del Novembre gustós, que tindrà lloc el 27 de novembre al CEIP Joan
Blanquer.

A banda de la Gimkanyam, les activitats del Novembre gustós inclouran
conferències, espectacles, tallers o projeccions de pel·lícules, a més d’una sessió de
L’Hora del Conte Infantil a càrrec de la Cia. Encantacontes, que tindrà lloc el 21 de
novembre, i l’elaboració d’un receptari que es durà a terme a l’Espai Jove amb les
receptes que es recullin durant tot el mes.

Biblioteca Municipal Antoni Tort
C. de Sala Boadella, 6
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
C. de Sala Boadella, 6
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