
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La marxa a Montserrat és una caminada que organitza el Grup Escolta Xaloc per tota 

aquella gent que hi vulgui participar, tant si formeu part del cau com si no. Es tracta de 

diverses rutes que s’inicien el dissabte 21 de maig i finalitzen el mateix dia al Monestir de 

Montserrat, tot fent una ascensió nocturna per una de les muntanyes més 

emblemàtiques de Catalunya. Finalment dormirem fent bivac sota les estrelles en un 

entorn privilegiat i ple de màgia. Animeu-vos, que us hi esperem! 

El preu són 20€ per persona. EL pagament es farà a través del Banc Sabadell:     

0081 0109 100001206130 

ÚLTIM DIA PER CONFIRMAR ASSISTÈNCIA: 12 DE MAIG 



 

 

Les rutes: 

 

 

 

 

 

A QUI VA ADREÇAT? 

A tothom qui vulgui! Tan si formes part del 

cau activament, com si ets ex monitor, 

familiar, pare, mare, tieta, amic, soci o 

col·laborador o simplement tens ganes de 

caminar i et vols unir amb nosaltres! 

INSCRIPCIÓ 

MENORS D'EDAT; cal entregar l'autorització 

signada pels pares o tutors qualsevol 

dissabte de cau o confirmar l'assistència via 

mail i entregar l'autorització el mateix dia de 

la sortida. 

ADULTS: cal enviar un mail amb el NOM, 

COGNOM, RUTA i si s' utilitza l'AUTOCAR DE 

TORNADA a Sabadell. 

Mail: gexaloc@escoltesiguies.cat 

PAGAMENT 

El preu són 20€. Inclou assegurança, sopar 

esmorzar, transport públic d'anada i autocar 

de tornada. 

El pagament es farà a través del Banc 

Sabadell: 

0081 0109 100001206130 

HORARIS 

Dissabte 21 de maig 

 LLOC HORA 

Ruta 1 Sabadell RENFE 

Centre 

16:50 

Ruta 2 Sabadell RENFE 

Centre 

12:30 

 

Diumenge 22 de maig 

|8:30|  Llevar-se 

|9:00|  Esmorzar 

|10:00| Temps lliure per visitar el Monestir i 

els voltants. Si us plau, no assistir a la missa 

de les 10h! 

|10:45| Sortida en autocar cap a Sabadell. 

Per marxar, ens trobarem atots a la plaça 

que hi ha al costat del Self Service, a 

l’esquerra de l’entrada. 

 

RUTA 1: Dirigida a alumnes de segon fins a 

sisè de primària, Castors i Llúdrigues, Llops i 

Daines, familiars... És la ruta més tranquil·la i 

a mitja tarda es fa una parada perquè els 

petits puguin jugar.  

RUTA 2: Alumnes a partir de 1r d’ESO, 

Ràngers i Guies, familiars, amics… gent amb 

ganes de caminar!  

RUTA 3: La realitzen els més grans de 

l’agrupament: Pioners i Caravel·les i Róvers. 

És la ruta més llarga de totes i només hi 

poden anar els escoltes d’aquestes 

branques. Una ruta per als qui han 

d’entrenar fort de cara a les rutes d’estiu. 

S’iniciarà a Sabadell i es caminarà un total 

de 33km fins a Montserrat. Es quedarà 

davant la Repsol de Sabadell Nord (Av. de 

Matadepera, 297) a les 11h per iniciar la ruta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal retallar i entregar aquesta autorització als monitors de cada branca 

............................................................................................................................................................. 

 

Jo_________________________________ autoritzo al meu fill/a ______________________________ 

a participar a la marxa a Montserrat els propers dies 21 i 22 de maig de 2022, una 

activitat organitzada pel Grup Escolta Xaloc 

 

RUTA 1    ◻                                                                                                                   Signatura 

RUTA 2    ◻                                                                 

RUTA 3    ◻ 

Utilitzarà l’autocar de tornada a Sabadell?   Sí ◻   No ◻ 

QUÈ CAL PORTAR? 

• Lot 

• Màrfega  

• Sac de dormir 

• Aigua 

• Menjar per anar picant durant el 

camí (fruits secs, caramels,...) 

• Sabates i roba còmoda per a 

caminar 

• Muda de roba pel dia següent  

• Dinar (només pels de la ruta 2 i 3) 

• Berenar 

• Crema solar 

• Gorra  

• Roba d’abric 

• Capelina (per si plou) 

• Targeta sanitària 

• Ganes de caminar i passar-ho bé! 

 

 


