
BASES DE PARTICIPACIÓ 
 
• Inscripcions del 15 de març al 15 d’abril a les Oficines d’Atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament. 
 
• Places limitades: El màxim d’inscripcions per l’Eada és de: 70 per-

sones (no s’acceptaran mes de dos adults per habitació). A la bult-
lleta s’haurà d’especificar els noms i cognoms de les persones per 
habitació. Les places per dormir a Collbató són reservades exclu-
sivament pels caminants que hagin fet la caminada, queden ex-
closos les persones que arribin a Collbató motoritzats. Les dutxes 
també són reservades tan sols pels caminants. 

 
• Per formalitzar la inscripció: Cal dur la butlleta degudament om-

plerta, fotocòpia del Dni i els rebuts de pagament.  
 
• La sortida des de Canyelles caldrà portar: un chaleco reflectant i 

una llanterna. Està prohibida la sortida dels menors de 12 anys. 
 
• Donar-se de baixa. El retorn dels pagaments dels participants que 

s’hagin donat de baixa no es faran de manera immediata.  
 
• Hi ha una assegurança obligatòria que cobreix els  accidents que 

es produeixen durant la caminada: del divendres de les 5h fins les 
19h del dissabte i per la pujada al monestir de les 7h fins les 14h 
del migdia. 

 
• Sense els tiquets, pel dinar, local de Collbató, hotel Eada, autocar, 

etc no es podrà fer ús de cap servei. 

 

• Tots els caminants fan aquesta caminada sota la seva responsabili-
tat. No hi pot participar cap menor si no és amb un responsable 
legal o persona autoritzada. L’Ajuntament dóna les gràcies a totes 
les persones que de manera desinteressada han col·laborat pel bon 
funcionament d’aquesta caminada a Montserrat. 

 
NOTA: L’Ajuntament de Canyelles es reserva el dret de modificar o suspen-
dre algun aspecte de la programació si per causes imprevistes n’hi hagués 

necessitat; comunicant-ho oportunament.  

PLACES 

LIMITADES 



DIVENDRES 26 D’ABRIL  
 
RECOLLIDA DE MOTXILLES: El camió de la brigada estarà davant de 
l’Ajuntament  de les 18h de la tarda fins les 19h.  
 

DISSABTE 27 D’ABRIL 
 
SORTIDA: 5h del matí: de la pista del Casal.  Vegeu al dors les bases 
de participació pels caminants. 
 
ESMORZAR: a Sant Cugat Sesgarrigues de les 7h a les 8h. 
 
DINAR: de 13h a 15h del migdia a Beguda Alta al Restaurant Cal Ramon, 
per 12€ per persona.  
 
ARRIBADA A COLLBATÓ entre les 17h i 19 hores de la tarda. 
El camió de l’Ajuntament haurà deixat les motxilles davant del Casinet 

(punt de trobada) 

 

DORMIR A COLLBATÓ: enguany al local del Passatge de la Font, 
(davant del pavelló esportiu) té una capacitat màxima de 60 persones. 
Hi haurà un servei de wc policlinc i les dutxes de la zona esportiva. 
Aquestes instal·lacions seran d’ús exclusiu pels caminants que portin la 
targeta identificativa entregada a la sortida  
 
EADA: Aquells que es quedin a EADA tenen dues opcions: o bé portar-
se el sopar, o bé sopar al menjador comunitari al preu de 20’50€ per per-
sona. Les habitacions dobles amb esmorzar són 65€, les habitacions 
individuals amb esmorzar 43,50€. Supletori infant amb esmorzar són 
25,90€ (màxim, un nen de fins a 7 anys). (Tots el preus tenen l’IVA in-
clòs). 
 
DESPLAÇAMENT COLLBATÓ– EADA: Hi haurà servei de taxi amb 
un preu de 2 € que  farà viatges des del Casinet fins l’Eada i el diumen-
ge a partir de les 7h del matí, també. 
 
PAGAMENTS: Cal portar el comprovant del pagament de la Caixa Pe-
nedès per inscriure’s.  

El número de compte és el 0487 1105 18 2000027658 amb el següent 
codi: 154107 

 
Un cop s’entri s’ha de posar NOM + COGNOMS+ IMPORT + EL CONCEPTE 
corresponent per cada import. Aquests imports i conceptes són:   
 
• El Dinar de la Beguda Alta de 12€ = “Servei de Dinar” 

• El Dormir i esmorzar EADA, habitació doble de 65€ = “Dormir 

i esmorzar” 

• El Dormir i esmorzar EADA, habitació individual 43’50€ = 

“Dormir i esmorzar 1” 

• El Sopar EADA adult de 20,50€ = “Sopar” 

• El sopar EADA infantil menors de 7 anys 14€ = “Sopar infan-

til” 

• El dormir i esmorzar infantil (màxim un nen de fins a 7 anys) 

de 25,90€ = “infantils” 

• Autocar 3 € = “autocar” 

• Taxi  2 € = “taxi “ 

 
DIUMENGE 28  D’ABRIL 

 

SORTIDA CAP AL MONESTIR: a les 8h del matí.  
 
MOTXILLES. El camió de la brigada recollirà les motxilles a partir de 
les 7h fins les 8’30h davant del Casinet. I es deixaran al pàrquing de 
l’Ajuntament, on es podran recollir quan l’autocar arribi a Canyelles, 
sobre les 14h fins les 15’30h. 
 
LA MISSA I L’OFRENA serà A les 11’00h del matí.  
 
AUTOCARS DE TORNADA. Els autocars sortiran del pàrquing del 
monestir a les 13h (es prega màxima puntualitat).  
 
TELÈFONS D’INTERÈS  
• ADF: 650 20 70 81 espereu que vinguin a buscar-vos.  

• AGENTS MUNICIPALS DE CANYELLES 686 47 30 10 

• TÈCNICA:  649 19 20 42   


