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Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu, aquest curs celebrem el desè aniversari de la Fundació Educativa 
Dominiques de l’Ensenyament, i com a primer acte commemoratiu hem organitzat, 
conjuntament amb els col·legis Sant Domènec de Tarragona, Verge del Roser de Vallirana i 
Santa Caterina de Vic un pelegrinatge de les quatre comunitats educatives a Montserrat, 
amb l’objectiu de passar un dia de celebració, festa i, sobretot, de convivència entre tots els 
sectors que formem part dels col·legis Dominiques de l’Ensenyament a Catalunya.  
 
El pelegrinatge serà dissabte 22 de novembre, i seguirà el programa següent: 
 

 8:00 h: Trobada a l’Escola i tots a l’autocar cap a Montserrat. 
 9:30 h: arribada a Montserrat, esmorzar i temps lliure (es pot visitar el cambril de 

la Mare de Déu amb poques cues en aquestes hores). 
 11:00 h: participació a la missa conventual amb ofrena dels col·legis. 
 12:00 h: festa popular dels col·legis a la plaça de Santa Maria amb ballada de 

gegants i nans, i actuació de grups de música tradicional. 
 13:00 h: desfilada conjunta des de la plaça del Santuari fins a l’avinguda central. 
 13:45 h: dinar de germanor en el restaurant El Mirador de Montserrat per als qui 

facin la reserva, o per les rodalies els qui ho facin pel seu compte. 
 Tarda: temps lliure per passejar o fer alguna ruta pels voltants del Santuari. 
 17:30 h: sortida dels autocars en direcció a Barcelona. L’arribada serà a l’Escola. 

 
Per als qui sol·liciteu reserva del dinar al Restaurant de Montserrat, els menús són els 
següents: 
 

ADULTS: 15 euros 
Amanida catalana 
Rodó de pollastre a la catalana 
Crema catalana 
Pa, aigua, vi i cafè 

 

INFANTS: 10 euros 
Macarrons 
Pollastre arrebossat 
Gelat 
Pa i aigua 

Els preus del pelegrinatge, segons opció, són els següents: 
 Autocar, dinar de restaurant i distintiu del pelegrinatge: 25€ euros per persona 

adulta i 20€ els infants. 
 Autocar i distintiu del pelegrinatge: 10€ euros per persona. 
 Dinar i distintiu del pelegrinatge: 17€ euros per persona adulta i 12€  els infants. 
 Distintiu: 3€ 

 
Heu d’escollir l’opció corresponent segons si pujareu en autocar o cotxe particular, o si 
dinareu al restaurant o ho fareu pel compte vostre. 
 



 
Inscripcions: 
A aquest pelegrinatge podeu assistir-hi acompanyats de familiars i/o amics. Us animem, 
doncs, a participar-hi.  
 
Dates: 
A Partir de dimarts 4 i fins divendres 7 de novembre al Claustre de l’Escola. 
S’habilitaran taules per a fer la inscripció. 
Cal omplir el formulari següent 
 
Ben cordialment, 
 
LA Junta de l’AMPA i la Direcció de l’Escola 
 

Pelegrinatge a Montserrat, dissabte 22 de novembre de 2014 

 

Cognoms i nom adults 

Autocar 
Dinar 
Distintiu 
25€ 

Autocar 
Distintiu 
 
10€ 

Dinar 
Distintiu 
 
17€ 

Distintiu 
 
 
3€ 
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5     

6     

Cognoms i Nom infantils. 

Autocar 
Dinar 
Distintiu 
20€ 

Autocar 
Distintiu 
 
10€ 

Dinar 
Distintiu 
 
12€ 

Distintiu 
 
 
3€ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

TOTAL A PAGAR     
 

 Marcar(X) la casella corresponent. 
Pagament en efectiu en el moment de fer la inscripció 

 


