
    
  

Informació de grup/centre 
Durant aquests tres dies viurem la Setmana Santa d’una manera 
diferent. Animeu-vos a venir a viure la Pasqua i conèixer nens i nenes 
d’altres grups i escoles de La Salle Catalunya. 
Horaris: 

 Com quedem? 
El dissabte 28 de març a les 08:00 
Al carrer Trafalgar (amb C. Ortigosa) 

 Quan arribem? 
El dilluns 30 de març a les 18:30 
Al carrer Trafalgar (amb C. Ortigosa) 

 

Preu: són 65€ (inclou l’allotjament, els àpats des del berenar de 

dissabte al dinar de dilluns, el material i el transport). 
 

Inscripció: Per tal de facilitar la feina als monitors, hem creat un 

aplicatiu web on vosaltres (els pares, mares o tutors) heu d’entrar les 
dades de cada participant (el vostre fill/a). Heu d’entrar a l’enllaç web: 
www.lasalle.cat/joves posar-vos a la pestanya de trobades, a Pasqua 
Jove i allà buscar el nostre grup, 7DE9. 
* A part de la inscripció online, heu de lliurar l’autorització escrita que 
s’adjunta a continuació dins d’un sobre amb l’import de la trobada a la 
consergeria de l’escola. 
 

* L’últim dia d’inscripció de dades és el 20 de MARÇ. 
 

  

 

   

 

En/na                    amb DNI                       , 

pare, mare o tutor/a de               autoritzo 

el meu fill/a a participar de la Pasqua Jove 2015, organitzada per Joves 

La Salle Catalunya i que tindrà lloc a Sant Martí Sesgueioles (l’Anoia) 

del 28 al 30 de març de 2015. 

 

A    , a       de               de 2015. 
 

Signatura: 

http://www.lasalle.cat/joves


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Marca o petjada...  

Tu vas de marques o deixes petjada? Viure deixant PETJADA és:  

 Gaudir de les experiències sense presses.  

 Viure el moment com si no s’hagués de repetir.  

 Relacionar els moments de la meva vida amb les persones que estimo.  

 Estar obert als altres amb intensitat.  

 La petjada no es veu per fora, és a dins i és per a sempre (cicatriu).  

Les marques d’empreses ens uniformen, o ens fan diferents en certa 

manera, però només per la superfície. Les marques que duem no ens 

fan ser diferents per dins, no demostren qui som. Viure la vida amb la 

intensitat de qui deixa petjada demostra qui sóc, la petjada és reflex de 

l’acció, i “pel que fem ens coneixeran”.  

I tu? Marca o petjada? 

 

 

Fajmacor, Joves La Salle i el Bisbat d’Urgell ens conviden a viure i 

celebrar la Pasqua d’una forma especial, enmig de la natura i 

compartint-la amb joves dels diferents grups de Catalunya. Uns dies 

en què la convivència, la coneixença i l’intercanvi s’entrecreuen amb 

el joc, el treball en equip, el servei i la descoberta d’un mateix. 

  Qui?  Nois i noies de 3r i 4t d’ESO, vermells, pioners i caravel·les.   

 

Quan? Del 28 al 31 de març. (de dissabte a dilluns) 

 

On?  Al Casal La Salle i a la casa de colònies el Molí de la Roda, a Sant 

Martí Sesgueioles (a l’Anoia). 

 

Què cal portar?  

ESMORZAR I DINAR DE DIJOUS. La màrfega, el sac de dormir i el 

pijama, roba de recanvi, roba d’abric, capelina o impermeable, calçat 

còmode per caminar, gorra, cantimplora, llanterna, estris d’higiene 

personal i carmanyola, got i coberts. Tot en una motxilla gran. Porteu 

també una motxilla petita. 

 No oblideu de dur la TARGETA SANITÀRIA i FULARD! 

 No porteu: reproductors de música, gormanderies... 

 

    

 

 

NOM I COGNOMS:  

 
 

 
 

 

   
DATA DE NAIXEMENT:   GRUP/ESCOLA:  

 
 

 
 

   

  
ADREÇA  

 
 

 
 

 

   
TELÈFON:  CORREU ELECTRÒNIC  

 
 

 
 

   

  
OBSERVACIONS:  

 
 


