
	 	



No t'ho perdis! Ja et pots preinscriure a la Peregr inac ió  Europea  de  Jove s 
Lasa l · l ians "Seg uint  l es  pet jades  de  La  S al le"  prevista per l'estiu de 2019 
 

Un peregrinatge... 
• Per a qualsevol lasal·lià /na major d'edat (nascuts el 2000 o abans) que vulgui 

participar. 
• Amb un itinerari grupal i personal pels llocs més importants de la vida de Sant 

Joan Baptista de La Salle. 
• Amb viatges en autobús des de diverses localitats de l’Arlep (veure rutes). 
• Amb un estil senzill: dormir en pavellons esportius, menjar de campament ... 
• Amb grups petits en funció de l'edat. 

 

Per apuntar-se ... 
• Cal fer la preinscripció abans del 31 de desembre a: https://goo.gl/BNpRJM 
• A la preinscripció es demanarà ja el justificant del primer pagament (100 €). 

Serveix PDF del banc o foto del resguard d'ingrés. 
• Les places s'assignaran per estricte ordre de preinscripció. 
• Confirmació de plaça en el mes de gener de 2019. 
• Matrícula definitiva en els mesos de febrer i març de 2019 (segon pagament de 

100 €). 
• Tercer pagament (125 €) i assignació de grup al maig de 2019. 

	
 
	



	
	 	

Rutes dels busos: 
Intentem que tots tinguem un bus a la nostra disposició a prop del nostre lloc de 
residència. A la preinscripció pots indicar quina ruta et ve millor. 
• Ruta A: Barcelos (Portugal), Santiago, Gijón, Santander, Bilbao, fer nit a Irún, 

al matí del 25 viatjar a Grenoble. 
• Ruta B: Valladolid, Palència, Burgos, fer nit a Irún, al matí del 25 viatjar a 

Grenoble. 
• Ruta C: Sevilla, Còrdova, Madrid, Saragossa, fer nit a Figueres, al matí del 25 

viatjar a Grenoble. 
• Ruta D: Madrid, Saragossa, fer nit a Figueres, al matí del 25 viatjar a Grenoble. 
• Ruta E: València, Barcelona, fer nit a Figueres, al matí del 25 viatjar a Grenoble. 

 
Detalls del pagament: 
Abans de preinscriure't has de fer el primer pagament en el següent compte bancari o 
PayPal: 
 

TITULAR GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES DISTRICTE CENTRAL 

BANC BBVA 

IBAN ES77 0182 4039 9600 1006 1921 

BIC BBVAESMMXXX 
 
Un cop preinscrits i confirmada la plaça, es publicarà tota la informació a 
www.sallejoven.es i la rebràs al teu correu electrònic. 
 
	



	

Dates: 
• Les rutes dels busos comencen el 24 de juliol a cada lloc. 
• La Peregrinació comença oficialment a Grenoble-Parmènia el 25 de juliol i 

acaba a París l'1 d'agost. 
• El dia 2 d'agost cada ruta farà el viatge de tornada, arribant als llocs 

d'origen de cada ruta el 3 d'agost. 
 
La inscripció en el peregrinatge implica acceptar totes les condicions de la mateixa. 
No s'acceptaran plans alternatius de viatge o allotjament. 
 
 
	Una experiència única e irrepetible 

 

Més informació: 
www.sallejoven.es 

 
O per email: 

pastoral@lasalle.es 

@sallejovenarlep 
	
@sallejoven 
	
@SalleJoven 
	


