Trobareu més informació a: www.lasalle.cat/joves
Consultar també en cas de pluja o altres imprevistos

Benvolgudes famílies,
El proper 4 de maig tindrà lloc la tradicional Pujada a Peu a Montserrat organitzada per La Salle.
Enguany es celebrarà la 42a edició. És per aquesta raó que l’escola ofereix als alumnes, famílies,
personal de l’escola,... la possibilitat de participar-hi realitzant una ruta a partir de Collbató.
És una ruta de 12 Km, que es fa amb unes dues hores i mitja amb una pujada suau, sense gaire
dificultat.
La nostra intenció és que tothom que hi participi pugui gaudir de la ruta, del paisatge i d’una jornada
de convivència. Per això, organitzem un autocar que sortirà de Girona i ens portarà fins a Collbató,
on els participants començaran la ruta a peu. També donem la possibilitat, a qui no pugui caminar i
tingui ganes de participar en la diada, d’arribar amb l’autobús fins el Monestir.
El preu de la sortida és de 10,00 €, que inclou el viatge amb autobús i la inscripció a la ruta (el
dinar va a càrrec de cadascú, recomanem portar carmanyola o entrepans)
La data màxima d’inscripció és el dijous 25 d’abril a la tarda.
Montserrat a Peu és un pelegrinatge dels Lasal·lians envers La Mare de Déu de Montserrat. La
Pujada acaba després de la Pregària de Santa Maria a la tarda amb el berenar i l’hora dels
adéus. No és una cursa esportiva.
Fes cas de les indicacions del teu responsable del Centre i dels responsables de l’Organització en
tot moment.
Rebràs una bufanda amb un número imprès que servirà de credencial per a qualsevol incident.
Viu la Pujada amb respecte i germanor vers els altres participants, l’organització i els veïns de les
poblacions per on transcorre la marxa.
És obligatori portar l’original de la targeta sanitària personal del SERVEI CATALÀ DE LA
SALUT o la Targeta de la Seguretat Social.
Estem molt contents de convidar-vos i esperem veure’ns a Montserrat
Atentament
Joaquim Mataró Pladelasala
Director de La Salle Girona

A les 7:15, SORTIDA DEL WELLNESS PARC DEL MIGDIA (C/ Pau Vila 20)
A les 9:15, arribada a Collbató
A les 9:30, s’inicia la pujada a peu. (Els que pugen amb autobús continuen el camí cap al Monestir)
Entre les 12h i les 13h, descans i convivència a la plaça i espais del Monestir (en el lloc que s’ indiqui)
A les 14:00h, dinar (a càrrec de cadascú) als espais del Monestir.
A les 15:30h, animació i fotografia de grup a la plaça del Monestir.
A les 16:00h, pregària de Santa Maria a la Basílica.
A les 16:30h, berenar i hora dels adéus a la plaça del Monestir.
A les 17:00h, comiat i sortida d’autocars.
A les 18:30h, aproximadament arribada al Wellness Parc del Migdia.
Organitzen:
En conveni amb

Inscripció 42a Pujada a Peu a Montserrat
Participaré en la ruta a peu de Collbató a Montserrat
Aniré en autocar fins el Monestir
EN/NA
(PER ORDRE: Nom i cognoms. Si us plau en MAJÚSCULES)
Adreça: __________________________________________________________
Població: ___________________________________ Codi Postal: ___________
Telèfon de casa: _______________Mòbil del participant: ___________________
Correu electrònic __________________________________________________
Data naix.: ___/___/_____DNI (OBLIGAT majors 14 d’anys): _____________
 Professor/a, PAS

 Alumne/a Curs: _________ Etapa:________

 Pare/Mare

 Familiar

 Antic Alumne / Simpatitzant

Observacions mèdiques: _____________________________________________
(al·lèrgies, medicació...)

En cas d’urgència, avisar a: (nom) __________________ Mòbil: ______________
(SI ES TRACTA D’UN/A MENOR D’EDAT)

En/Na ___________________________________________ amb DNI _____________________
com a pare/mare/tutor de ____________________________________________________
Autoritzo el meu fill/a a participar de la 40a Pujada a Peu a Montserrat que organitza La Salle i Joves La Salle Catalunya i que es durà
a terme el 6 de maig de 2017.
La signatura d’aquesta
Signaturabutlleta
de qui s
comporta l’acceptació, per part del
participant (i, si és el cas, dels pares),
des les normes i indicacions
organitzatives que s’assenyalen en la
present inscripció i les que determini
l’Organització.

Autorització dels Pares. Signatura


RESGUARD DE PAGAMENT
En/Na.............................................................................................. participarà a la Pujada a Peu a
Montserrat i ha abonat la quantitat de 10,00 €.

Segell del Col·legi

