
Montserrat a peu des de Casa
8 - 9  D E  M A I G  2 0 2 0

Ruta des de casa
Hem calculat les passes que
simbòlicament representen cada ruta. Us
proposem que feu la vostra contribució
des de casa. 
Utilitzant un comptador de passes del
mòbil o dispositiu semblant, feu la vostra
caminada per casa tan llarga com pugueu.
Després pots pujar la vostra marca, al
comptador de
joves.lasalle.cat/montserrat-a-casa.
Pots fer diferents entrades al llarg del dia.
 
També pots penjar una foto del teu
compte-passos i pujar-lo a les xarxes
#PAPAMacasa

Pinta la teva bufanda

Envia'ns la teva experiència

Celebració online 

 des de casa

MONTSERRAT A PEU DES DE CASA està a punt d'arribar. 
 
Enguany com tots molt be sabeu és especial  amb canvis i adaptacions. La MONTSERRAT A PEU és una
tradició de més de  40  anys de La Salle Catalunya. Una marxa que iniciem des de diferents punts de
Catalunya per trobar-nos tots i totes dalt de la muntanya de Montserrat. 
Però aquest any no ho podrem fer com fa 42 anys que la fem, així que com diu el lema de la Salle d'aquest
curs: Imagina. Hi hem posat imaginació, creativitat i moltes ganes i us proposem una pujada diferent.
Aquestes activitats començaran a partir de les 18:00h de la tarda del 8 de maig.

En aquest mateix correu adjunt trobaràs
el disseny de la bufanda d'aquest any, et
proposem que la pintis del color que
vulguis i ho pugis a la xarxes amb el 
 #PAPAMacasa

T'animem a que gravis un vídeo maxim 20
segons explicant una anècdota viscuda en
alguna MONTSERRAT A PEU DES DE CASA.
Totes les que ens envieu les compartírem
junts després.
Recordeu que el vídeo, abans de les
14:00h, ha de ser en horitzontal i de 20
segons, el podeu enviar a:   
Telegram- @abarrabeig
Mail- totanirabe@lasalle.cat 

Us proposem de trobar-nos virtualment a
17:00 de la tarda el Canal de YouTube
Pastoral La Salle Catalunya. Allà tots
junts podrem compartir el missatge que
ens enviïn des de la muntanya Montserrat  
i de totes aquelles persones que hagin
participat de la Montserrat des de casa
amb nosaltres.

+ Info a joves.lasalle.cat/montserrat-a-casa


