
 

 

 
 

Benvolgudes i benvolguts, 
 
Aquest curs, degut a la situació de confinament del COVID-19, no podrem fer la Pujada a peu Montserrat 
com tenim per costum, des de fa més de 40 anys. A la nostra escola hi ha una forta tradició de fer aquest 
camí de pelegrinatge, seguint les diferents rutes que ens porten, totes, a la Mare de Déu de Montserrat. 
 
Enguany tenim la possibilitat de fer aquest camí des de casa, amb els nostres familiars, compartint amb 
els amics o colles de cada any i sabent que des de les altres escoles La Salle també partiran multitud de 
rutes, més que mai, ja que seran des de cadascuna de les nostres llars. Recordem que és una experiència 
física, de compartir camí, converses i experiències amb els demés (coneguts o no), així com també 
espiritual. Unes alimenten a les altres i finalment tenim una experiència satisfactòria inoblidable. 
 
Us volem convidar a compartir el vostre camí, fent memòria de tants altres cursos passats, o iniciant-
vos-en per primera vegada. Que sigui un camí ple d'alegria i comunió i que fem créixer l'esperança que 
necessitem per tornar a la normalitat i continuar el nostre dia a dia. 
 
Us convoquem els dies 8 i 9 de maig a experimentar d'una nova manera la Pujada a peu a Montserrat. 
A la circular adjunta trobareu les diferents propostes de Joves La Salle per poder fer realitat aquesta 
pujada tan especial en temps de coronavirus i que compartirem a les diferents xarxes socials. 
Us convidem doncs a fer les següents accions: 
 
Crea la teva bufanda: per inscriure’t envia la teva foto amb la teva bufanda al mail 
lasallehorta@lasalle.cat. Pots enviar la teva fotografia d’inscripció amb la teva bufanda fins el dimecres 
6 de maig. Siguem creatius i fem unes bufandes ben boniques. 
 
Utilitza un comptador de passes del mòbil o dispositiu semblant i fes la teva caminada per casa tan 
llarga com puguis. Després pots pujar la teva marca, al comptador de joves.lasalle.cat/montserrat-a-
casa. Els registres de passos a la web començaran el divendres 8/5 a les 18 h, fins el dissabte 9/5 a les 
14 h. 
 
Comparteix les teves fites i passes a les xarxes socials amb el hastag: #PAPAMacasa 
 
Comparteix alguna anècdota d’alguna pujada a peu a Montserrat, en un vídeo horitzontal de 20 segons 
a: Telegram- @abarrabeig - Mail- totanirabe@lasalle.cat 
 
Finalment, farem una trobada virtual el dissabte 9 de maig a les 17:00 de la tarda al Canal de YouTube 
Pastoral La Salle Catalunya.  
 
Gaudim tots d’aquesta PAPAMacasa.  
 
Animeu-vos a caminar i a celebrar aquest camí tots junts! 
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