
 

  

 

  

 

 

  

 

 

XXII PUJADA A MONTSERRAT DELS SALESIANS DE BADALONA 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

Ens plau comunicar-vos que el dissabte dia 14 de maig farem la XXII Pujada a 

Montserrat dels Salesians de Badalona. Des de l’octubre de 2019 que vam fer la XXI 

no havíem pogut organitzar-la per la pandèmia. Serà un bonic gest d’agraïment per 

aquests 100 anys de presència salesiana a Badalona i per aquest curs que en poques 

setmanes finalitzarà. 

Reprenem aquesta activitat tradicional, però, amb prudència. La Pujada, aquest curs, 

es farà caminant des de Collbató fins al Santuari de Montserrat. Farem un tram molt 

agradable, la pujada a la muntanya amb les primeres llums del matí. A 

continuació us detallem tota la informació.  

 

Dia i horari: 

Pujarem el dissabte 14 de maig de 2022. 

7,00h   – Sortida en autocar (qui vulgui), davant la parada de metro de Pep Ventura.                    

8,00h   – La sortida a peu es farà des de Collbató a les 8,00h.  

10,00h – Ofrena floral a Don Bosco i Virolai a la plaça del Santuari.  

               Després temps lliure. 

12,00h – Pujada a l’autocar i tornada a Badalona. 

 

Participants: 

La Pujada està oberta a qualsevol persona lligada als Salesians de Badalona així com 

als Antics Alumnes.  

Els nois i noies fins a 2n de l’ESO hauran de participar acompanyats d’una persona 

major d’edat.  



 

Desplaçament: 

Opció A. Pujar en autocar fins a Collbató i caminant fins al Santuari (tornen en 

autocar). 

Opció B. Pujar en autocar fins al Santuari. 

Opció C. Pujar en cotxe fins a Collbató i caminant fins al Santuari. 

Opció D. Pujar en cotxe fins al Santuari i unir-se al grup a la pregària. 

 

Preu: 

Opció A i B. - 12€ Inclou autocar, l’avituallament a l’arribada i assegurança. El preu de 

l’autocar s’abonarà íntegrament encara que es torni en cotxe. 

Opció C. - 3€, inclou l’avituallament a l’arribada i assegurança 

Opció D. - No té cost. 

 

Inscripcions: 

Les persones que facin la caminada han de formalitzar la inscripció 

fent dues coses abans del dia 5 de maig. 

1. Omplir aquest formulari (1 per cada persona).  

     També podeu entrar pel codi QR. 

2. Fent el pagament corresponent a la recepció de l’escola.  

 

L’autocar pujarà des de Collbató fins al pàrquing de Montserrat on us recollirà 

a les 12,00h, després de l’Ofrena Floral a Don Bosco, i us retornarà a 

Badalona. Si us plau, sigueu puntuals a les 12,00h a l’autocar. Està prevista 

l’arribada a Badalona a les 13,00h. 

 

Animeu-vos a participar a la Pujada 2022!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMhtDrj78DWoS1sZUC45h_2aJfVGpEJHlcIOaGCcmFOQpw5g/viewform

