La nova directiva de l'Associació “El Mussol” agraïm l'oportunitat que ens oferiu per a
desitjar-vos unes saludables Festes 2016. Festes que hem de gaudir participant tots
amb il·lusió i gana i així de segur que aconseguim passar uns dies diferents. Com
diferents són els dies en el que els nostres associats i simpatitzants participen en la
nostra programació de senderisme ja que quan eixim a fer una activitat pel nostre
terme o per llocs diferents cada ruta programada té el seu encant i el millor de tot és
el companyerisme existent entre les persones que ho formem.
Quan u es troba a gust està satisfet i agafa la vida amb més il·lusió i esperança. En eixe
estat d'ànim u està disposat a fer coses mirant el futur i el benestar en general, i per
això, des d’ aquestes línies us convidem a què participeu en una vida

activa, sana

i saludable. Ho podeu fer lliurement o bé participant en la nostra programació.
Com podeu comprovar tenim programades activitats cada setmana que podeu
consultar en la nostra pàgina web www.elmussol.es. Esperem que us agraden i poder
compartir-les amb vosaltres ja que

si esteu disposats a vindre nosaltres

us acompanyem.
Com que som una associació legalitzada, volem anar més endavant. És per això que,
aprofitant l' oportunitat que ens ofereix la Conselleria de Turisme, hem sol·licitat una
subvenció, que en part tenim aprovada, per marcar i senyalitzar una nova ruta turística
“LA RUTA DEL COMERÇ DE LA NEU” la qual ens transmetrà uns coneixements d'un fet
històric que va ser molt important a Barx i per als barxers, en el segle XVIII i principi
del XIX.
Aquest any estem organitzant la 9ª cursa que es celebrarà el dia 13 d’agost i volem
organitzar-la de forma diferent, ja que al ser una activitat compartida amb molts
municipis, ens hem reunit per programar-la conjuntament a fi que, els que estiguen
interessats, no es troben en diferents programacions per al mateix dia.
La directiva junt amb els socis us desitgem que passeu unes bones i saludables Festes
2016!

