
 
Benvolgudes famílies, 

El proper cap de setmana 16 i 17 de desembre, tal i com us vam anunciar a inici de curs tindrà lloc 

la Romeria a Montserrat, a la qual l’esplai hi participarà. Des de l’equip de monitors/es hem decidit 

incloure aquest acte dins de la programació del 50è aniversari del nostre centre d’Esplai, ja que 

considerem que és una activitat especial. Per això mateix, és una excursió a la que esteu convidades 

tant les famílies com ex-monitors/es, a part dels infants que aniran amb els seus respectius grups i 

monitors/es. 

Aprofitant les dates, tindrà lloc la Celebració del Nadal el diumenge a Montserrat mateix. A més a 

més, abans d’aquesta celebració assistirem conjuntament a l’eucaristia de la Romeria a Montserrat. 

INSCRIPCIÓ DELS PARES I MARES L’EXCURSIÓ 

El proper dissabte 25 de novembre de 19 a 20h podeu passar per secretaria i apuntar-vos a l'opció 

que més us interessi i pagar l'import corresponent. 

Teniu diverses opcions:  

1. Anar caminant des de Barcelona (Plaça Karl Marx - Passeig Valldaura / Polígon Canyelles) a les 

04:30h del matí de dissabte (ens trobem a l’esmentada adreça) i tornar en autocar diumenge 

(CAMINADA DE 50 km) 

Preu: 21 € (inclou transport i allotjament) 

 

2. Anar caminant des de Vacarisses (Torreblanca) a les 14:45h del migdia de dissabte (a l’estació de 

tren de Vacarisses – Torreblanca) i tornar en autocar diumenge (CAMINADA DE 22,5 km) 

Preu: 21 € (inclou transport i allotjament) 

 

3. Anar a dormir dissabte sense fer la caminada i tornar en autocar diumenge 

Preu: 19 € (inclou el transport de tornada de diumenge i l’allotjament, el transport d’anada 

de dissabte corre a compte de cadascú) 

 

4. Anar a dormir dissabte sense fer la caminada en transport privat  

Preu: 12 € (inclou l’allotjament) 

 

5. Anar a passar el dia diumenge en autocar 

Preu: 11 € (inclou el transport d’anada i de tornada. Surt a les 07:00h des d’Avinguda 

Meridiana 304 i la tornada és en l’autocar conjunt amb els infants i monitors/es) 

 

6. Anar a passar el dia diumenge en transport privat 

Preu: 0 € (no inclou res) 

Es tracta d’una activitat organitzada per l’Arxiprestat de Sant Andreu, a la que nosaltres ens 

apuntem com a participants, per tant, no depenen de nosaltres els preus ni les inscripcions. És per 

això que us preguem que respecteu els terminis d’inscripció i aboneu les quantitats pertinents en el 

moment d’inscriure-us.  

Per inscriure-us a la caminada tant de 50 km com de 22,5 km és necessari que ens digueu NOM, 

EDAT, NÚMERO DE DNI i TELÈFON DE CONTACTE. 

HORARIS DE L’EXCURSIÓ 

L’horari d’inici de l’excursió dependrà de l’opció a la que us apunteu i per als infants dependrà de 

cada grup d’edat. La tornada serà per a tots a la mateixa hora, doncs la Romeria finalitzarà a les 



 
17:00h i per tant serà a aquesta hora a la que tots sortirem de Montserrat, independentment de si es 

torna en transport privat o en autocar. 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE PER A L'EXCURSIÓ 

• Des de l’organització de la Romeria a Montserrat ens demanen si algú podria oferir-se a fer de 

cotxe escombra durant tota la pujada a peu fins a Montserrat. Enguany, som molta gent que 

pugem caminant i amb el cotxe que utilitzaven fins ara no és suficient.  

• Recordeu que us heu de fer responsables tant dels vostres àpats com els dels vostres fills i filles, 

però tingueu en compte que no tenim accés al microones. En cas que pugeu dissabte després 

de la caminada o diumenge i porteu el menjar del vostre fill/a, intenteu no entorpir el ritme del 

grup i seguiu les indicacions que els monitors us donin. 

• Us preguem que porteu el menjar dels infants en carmanyoles, així com que us abstingueu de 

portar refrescos (ja que és la dinàmica habitual de l’esplai). 

• Demanem màxima puntualitat en tots els horaris establerts, doncs com us hem anticipat abans 

la organització és per part de l’Arxiprestat i nosaltres també ens hem d’adaptar. 

Per qualsevol dubte, ja sabeu on estem!     Equip de monitors/es 

 


