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09:00  Esmorzar inicial a la Plaça de la Masia a peu dret.

09:30		 Benvinguda a càrrec de la presidenta del Rotary 
  Club Manresa-Bages, Sra. Imma Riba, a la Sala de 
  Conferències.

09:45  Primera ponència a la mateixa sala a càrrec de 
  Gerard Garreta - de CAL GRAUETSAGA -, jove 
  empresari i finalista de l’edició de fa 5 anys a Les Comes.

10:45  La presidenta del Rotary Club Manresa-Bages llegeix un 
  text sobre Rotary, que servirà d’introducció per l’activitat  
  següent.

11:00   Briefing i inici activitat outdoor a la plaça. 
  Com en les darreres edicions es tracta d’una prova 
  d’orientació per grups, on han d’aconseguir trobar el 
  màxim de balises possibles dins un temps determinat 
 
  (Tot tindrà una puntuació, que fent el sumatori permetrà 
  tenir un total de punts per grup per poder intercanviar  
  per diferents eines necessàries per la plantada d’arbres  
  de la tarda).

11:30   Taula rodona a la Sala Xemeneia entre el professorat 
  assistent a la jornada i dirigit per la Lidia Costa i amb la 
  participació de Víctor Kuppers.

12:15   Fi de l’activitat i de la taula rodona.

12:30   Segona ponència a la Sala de Conferències a càrrec de 
  Víctor Kuppers.

13:30   Baixada dels alumnes per la tirolina.
  Fotomatón.
  Mentrestant els professors tindran un piscolabis al pati  
  dels arcs.

14.00   Dinar tots junts al menjador de la Granja.

15:00  Inici de l’activitat de tarda.

  Intercanvi de punts per eines: aixadell, pic, pala, 
  regadora, olivera.

  Caminada + plantada d’arbres + desitjos.
   

  Foto de grup.
   
  Tornada cap a la plaça.
	
	
16:15  VOTACIÓ per part dels alumnes del líder de cada grup.

16:30  Redacció/ declaració d’intencions per part dels 
  participants a la Sala conferències. 
  (Per què creieu que sou el millor candidat a esdevenir el 
  jove guanyador 2016?)

  Informem a les escoles que que els alumnes no portin  
  l’escrit fet prèviament per evitar que hi hagi avantatges.

17:00   Es donen a conèixer els 6 finalistes.
  Aquests 6 finalistes fan la seva exposició oral per  
  defensar el seu lideratge.

17:15   Xerrada “TEMA BEQUES PROPAU” mentre el jurat fa 
  el veredicte a la Sala Xemeneia. 
 
  El jurat el formarà: 
  · La presidenta del Rotary Club del Bages 
  · El president electe del Rotary Club del Bages 
  · Notari del Rotary Club del Bages 
  · Representant de “la Caixa” 
  · Representant de Les Comes

17:45   Proclamació del jove guanyador 2016 a la Sala 
  Conferències per part de la president i entrega 
  del premi. 
 
  FOTOS DELS JOVES FINALISTES

18:00  Fi de la sessió i Clausura de l’acte.

  A la sortida es fa l’entrega d’un obsequi a tots als  
  alumnes.


