
  

Les  rutes: 
� MOLLERUSSA: 100 quilòmetres. A partir de 3r d’ESO. Sortida dijous. 
� BARCELONA: 45 quilòmetres. A partir de 3r d’ESO. Sortida divendres. 
� GALLIFA: 45 quilòmetres. A partir de 3r d’ESO. Sortida divendres. 
� LA LLACUNA: 45 quilòmetres. A partir de 3r d’ESO. Sortida divendres. 
� MANRESA: 25 quilòmetres. A partir de 5è d’EP. Sortida dissabte. 
� HOSTALETS: 25 quilòmetres. A partir de 5è d’EP. Sortida dissabte. 
� MONISTROL: 10 quilòmetres. A partir de 3r d’EP. Sortida dissabte. 
� COLLBATÓ: 10 quilòmetres. A partir de 3r d’EP. Sortida dissabte. 
� DIRECTE: des dels diversos llocs d’origen fins a Montserrat. 
 

Anem   a   Montserrat! 
MONTSERRAT A PEU.  UN PELEGRINATGE?  Sí, és un temps i un espai 

significatius i engrescadors que conviden a compartir l’esforç, l’amistat i 
el servei, fent el camí vers la Moreneta, símbol de la nostra fe i del 
nostre país. 

 
MONTSERRAT A PEU. És un tramat coordinat de diverses rutes que conflueixen en 

una experiència de reflexió i pregària festiva, viscuda en esperit de 
comunió i des de l’estil i el projecte lasal·lià.  

 
MONTSERRAT A PEU. És un gest solidari, caminar amb el cansat, compartir l’aigua 

de la cantimplora, els ganyips del sarró, escoltar al que camina al teu costat i 
sentir-te company i germà.  

 
MONTSERRAT A PEU. És contemplar la natura, gaudir dels camins, estimar-la i 

respectar-la en el nostre caminar. 
 
MONTSERRAT A PEU. És una proclama a favor de la Pau, la Integració Cultural, la 

Riquesa de la Diversitat i el Respecte a les Creences. Compartir la ruta ens 
obre a l’acceptació, al diàleg, a l’entesa i a l’intercanvi. 

  
MONTSERRAT A PEU. És una proposta de PELEGRINATGE oberta a totes les Comunitats 

Educatives dels Centres La Salle Catalunya i als membres dels Grups de Joves 
que hi estan vinculats.  
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Un any més, La Salle Catalunya i Joves La Salle organitzen la 37a Pujada 
a Peu a Montserrat, amb l’objectiu de reunir a tota la comunitat 
educativa de les escoles de La Salle Catalunya per compartir l’esforç, 
l’amistat i el servei en un espai significatiu i envers la Moreneta, símbol de 
la nostra fe i del nostre país. Es tracta doncs, de passar una jornada en 
contacte amb la natura, en convivència amb infants, joves i no tant joves 
vinculats a la Salle i en un lloc tant representatiu per nosaltres com és 
Montserrat. 
 

Què  cal  fer, portar  i  saber? 
� Prepara’t una motxilla petita amb l’esmorzar, el dinar i aigua. 
 
1. És obligatori portar a sobre l’original de la targeta sanitària. 
2. Porta mitjons de fil o cotó (mai de fibra) i calçat esportiu o botes, 

que no siguin noves per estrenar! 
3. Tingues cura que les ungles dels peus estiguin tallades i rectes. 
4. Has de tenir cura amb la natura i les deixalles: CUIDA EL MEDI 

AMBIENT! 
5. Viu la Pujada amb actitud de respecte i germanor vers els altres 

participants, els responsables de grups i de l’organització i dels veïns 
de les poblacions. 

6. Sigues harmoniós en el parlar i actuar. 
7. No es permet l’ús de radiocassets, xiulets o botzines.  
8. Tampoc és permès portar begudes alcohòliques de cap mena. 
9. ENTRENA’T. Cal caminar molt i fer amistat, servei, solidaritat. 
10. Inscriu-te a la “Prèvia” del teu Centre o Grup de Joves. 
11. Fes cas de les indicacions del teu responsable del Centre o Grup. 
 

Si fas una de les rutes nocturnes, “la llarga”: recorda dur una 
motxilla petita amb una armilla reflectant, capelina, mitjons de recanvi, 
aigua, sopar i esmorzar. Posa’t d’acord amb un company/a i prepareu una 
sola motxilla gran amb el sac i la màrfega, la roba de recanvi i el dinar del 
dissabte. Aquesta l’entregareu a l’inici a l’organització i la recuperareu a 
l’arribar, a dalt del monestir. No hi poseu elements fràgils, de vidre... 

Bases  de  Participació 

1. Tot participant tindrà com a credencial el número d’inscripció assignat i 
gravat a la bufanda. L’haurà de facilitar a requeriment de l’organització. 

2. Malgrat el desplegament de l’organització, pel que fa a mesures de 
seguretat, la responsabilitat del control i seguiment dels participants, 
correspon al responsable o responsables del Centre al qual pertany. 

3. Joves La Salle Catalunya, com a promotor de la Pujada a Peu a 
Montserrat, es reserva el dret d’’admissió dels participants; traçar 
l’itinerari i modificar-lo;  suspendre la marxa a causa de la pluja o per 
força major; prendre les mesures oportunes amb qui no compleixi les 
indicacions o no respecti l’estil que caracteritza la Pujada a Peu. 

4. Qualsevol indicació, decisió, instrucció donada o presa per 
l’organització, bé sigui abans o durant la marxa, afecta a tots els 
participants. Joves La Salle Catalunya no es fa responsable de les 
actuacions que, de manera individual o en grup, puguin emprendre 
unilateralment els participants. 

 

Horari  General 
 

Durant el matí, descans i convivència a la plaça del Monestir. 
A les 14:00h, dinar conjunt a la plaça del Monestir. 
A les 15: 30h, animació 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. 

 
 

Preu  i   Inscripcions  
 

La quota d’inscripció a la trobada és de 6 euros per participant, sigui 
quina sigui la ruta escollida. Aquest cobreix els costos organitzatius, el 
berenar, una aportació al Santuari i una donació solidària a la Fundació 
PROIDE i a la Fundació Comtal. 
 

La inscripció i el pagament cal fer-los a través del centre o grup de 
referència. Per als menors d’edat és obligatori omplir l’autorització paterna, 
que el/la responsable haurà de dur damunt en tot moment durant la ruta. 


