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Castellnou de Bages 

del 18 al 20 de maig 

Autorització: 
 

Jo............................................. 

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

amb DNI ................................. 

pare, mare o tutor de 

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

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

l’autoritzo a participar de les Rutes 

que organitza La Sala del 18 al 20 

de maig de 2012. 

I faig extensiva aquesta autorització 
a les decisions medicoquirúrgiques 
que fos necessari adoptar en cas 
d’urgència, sota la direcció 
facultativa adequada. 
 

 
 
 

Signat 
 

Sí / NO puc porta un tenda de 

campanya per _____________ 

persones 

                                            

ESPLAI I CENTRE JUVENIL 

SALESIÀ EL TRIQUI/ LA SALA 
Pg. Gaudí, 2 

08203 Sabadell (Barcelona) 

Telèfon: 93 725 77 99 
 

e-mail: centrejuvenil.sabadell@salesians.cat 
 

accedeix al nostre blog: 

http://www.salesianssabadell.cat  

mailto:centrejuvenil.sabadell@salesians.cat
http://www.salesianssabadell.cat/


INFORMACIÓ GENERAL: 
Lloc: Castellnou de Bages 
Dates: Del 18 al 20 de maig de 2012 
 

Sortida:  

 Dia: Divendres 18 de maig 

 Lloc: Col·legi Salesians Sabadell 

 Hora:  15.45 
 

Arribada:  
 Dia: Diumenge 20 de maig 

 Lloc: Col·legi Salesians Sabadell 

 Horari:  18.00 
 

Cal portar:  
01. Estris de neteja personal, tovallola de bany i xancletes per la dutxa 
02. Roba i muda, per cada dia d’estada, i adequada per l’època. 
03. Sac de dormir i matalàs inflable o paregut. 
04. Pijama  
05. Motxilla  (tipus escolar) per les rutes. 
06. Jaqueta d’abric i impermeable  (cangur o capelina que pari la pluja). 
07. Llanterna amb piles noves.  
08. Cantimplora i gorra.  
09. Crema pel sol i repel·lent de mosquits 
10. Targeta sanitària de Salut (TSI) original. 

11. Sopar del primer dia 
 

No es pot portar:  

Mp3, Mp4, aparells electrònics, dispositius amb jocs, càmeres de 
fotos, mòbil (els mòbils que es portin els recollirem a la anada i a la 
tornada els tornarem. Si algun pare o mare necessita posar-se en contacte 
amb el fill pot trucar al mòbil del responsable del centre). 

 

Preu: 45 euros (el preu inclou: autocar, lloc d’acampada, servei de cuina, 

dutxes, sales, àpats del dissabte i diumenge i material d’activitats) 
 

  

ACAMPEM 
Aquest any volem fer una 

nova experiència anar-nos-en 
de ruta amb tenda de 
campanya. Per això, 

necessitem que tots els que 
tingueu una tenda i la pugueu 

portar ens ho feu saber ben 
aviat. Gràcies! 

Data límit per apuntar-se:  

12 de maig 


