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Anar de ruta és, possiblement, una de les experiències 
més maques per a un jove. Durant una setmana tens l’oca-
sió de viure una aventura emocionant i divertir-te amb els 
teus amics i amigues en un entorn únic.

Aquest any l’activitat s’ha vist afectada per les indicacions 
sanitàries produides per la Covid-19 construint quatre uni-
tats independents que viuran una experiència per recordar 
sempre. Esperem que la gaudiu moltsísim!

CONTACTE

ORGANITZACIÓ

Nascuts entre el 2007 i 2002
Correspondència: ESO, Graus i Batxillerat

La ruta d’estiu comtpa amb el suport i la col·laboració de:

[Exclusivamente para uso académico] 

Comunicats a travès de les xarxes socials (prioritariament 
el twitter) en tot moment, l’equip de monitors/es anirem 
deixant comentaris, fotografies de tot el que va succeint 
a les colònies…
Podràs trobar-nos a:

 @esplaidelroser

A més a més, anirem informat a les famílies a 
través del nostre canal de TELEGRAM: 
https://t.me/RutaRoser

Per parlar amb els monitors/es durant les colònies: 

682 081 181 [Telèfon Fundació]
Per informacions i avisos.

617 435 339 [Telèfon Erik]
Per contacte directe amb l’activitat.

Siguis treekru, sunkru, 
skykru o flowkru tindràs 
una cosa clara: 
T’ho passaràs genial!

LA FUNDACIÓ ROSER DE MAIG

L’ESPLAI DEL ROSER

CENTRE DIARI

GRUPS DE CORAL

La Fundació Roser de Maig és una ONL d’acció social, educativa i de 
lleure. Està formada majoritàriament per equips de voluntaris i volun-
tàries de Cerdanyola del Vallès que dediquen en el seu temps lliure a 
millorar l’entorn del que formen part acompanyats i acompanyades de 
la infància i joventut de la ciutat.

La formen realitats com el Centre d’Esplai del Roser, el Centre Diari o 
el grup de Coral. A més a més també compta amb altres projectes en 
el territori català, així com espais de cooperació internacional. 

Espai de lleure educatiu on es realitzen activi-
tats i sortides que ens ajuden a compartir bo-
nes estones i gaudir amb un grup d’amics/gues. 
Marxem d’excursió, fem tallers i moltes altres 
activitats. Es realitza cada dissabte a la tarda.

Espai socioeducatiu d’acompanyament escolar 
i integral. Repassem i preparem exàmens i ho 
combinem amb activitats de lleure!
Es duu a terme totes les tardes de dilluns a di-
vendres.

T’animes a aprendre a tocar la guitarra? A la 
Fundació tenim un grup de joves que aprèn a 
tocar la guitarra i, juntament amb el grup de 
veus infantils, dóna suport en alguns concerts 
de l’any. Tenim sessions de coral cada setmana.

Una ruta pels Pics d’Europa i Santander.
Troba el recorregut a la nostra plana web!



QUÈ CAL PORTAR?

Per dormir
- Sac de dormir [Rentat a 60ºC]
- Aïllant o màrfega
- Pijama

Pels diferents dies
- Calçat de montanya [un: evitem pes].
- 4 mascaretes higièniques d’un sol ús
- Roba per 3 dies [tota la roba rentada 
a 60ºC i en bosses de plàstic]
- Banyador
- Roba d’abric
- Impermeable

Per rentar-nos
- Necesser [Raspall i pasta de dents, 
sabó líquid i xampú, desodorant ...]
- Mocadors de paper
- Tovallola [Rentada a 60ªC]

Per ... sobreviure!
- Pot (100ml) de gel hidroalcoholic
- Gorra pel sol
- Llanterna / Lot
- Cantimplora de mín 1,5L
- Repelent de mosquits
- Protecció solar

Opcional:
- Bastons plegables de màrxa nòrdina 
o trekking

ALGUNES INDICACIONS:

- Aquesta motxilla la carregarem durant tres 
dies per alta montanya.
- És important no dur massa pes.
- Eviteu que sigui de tires primetes per no fer-
nos mal a l’esquena.

LA  MOTXILLA  DE  RUTADADES  GENERALS

Hora i lloc de sortida:
Dissabte 11 de juliol a les 18.00h de la tarda a la plaça 
de l’Esplai del Roser.

Des d’alla agafarem un autocar que ens portarà fins a 
Santander, on deixarem les motxilles de campaments i 
continuarem a Soto de Cangas. Realitzarem una parada 
per sopar. La resta del viatge tenim previst dormir.
 

Hora i lloc d’arribada:
Dilluns 20 de juliol a les 8.00h del matí a la plaça de 
l’Esplai del Roser. 

Vindrem des de Santander, aprofitant la nit per viatjar.

Revisa que tinguis tota la documentació presentada:
- Butlleta d’inscripció
- Autorització de cobrament SEPA
- Fotocopia de la targeta sanitària CATSalut
- Declaració de Responsabilitat

PREPARA  EL  VIATJE

Ens veurem dissabte 11 de juliol, amb les dues motxilles i 
preparats/des pel trajecte en autocar. Porta amb tu:

- Petita motxilla amb el sopar i l’esmorzar.
- Fular de l’esplai (cal demanar-lo si no se’n té)
- Roba comode pel viatge =)
- Coixí cervical (recomanat) per l’autocar.

- DNI Original
- Targeta sanitaria CATSalut Original
- Autorització per a la pressa de medicaments (en 
cas de necessitar-ne).

QUÈ CAL PORTAR?

Pels dies de Santander
- Roba per 4 dies [tota la roba rentada 
a 60ºC i en bosses de plàstic]
- Samarreta de l’esplai 
- Samarreta blanca
- Dessuadora
- Muda per la vetllada de fi de cam-
paments
- Segon calçat còmode

Per cuidar la salut i higiene
- 4 mascaretes higièniques d’un sol ús
- Pot petit (100ml) de gel hidroalco-
holic
- Tovallola de bany
- Xancletes

Altres
Pot allò que vulgis portar de més 
anirà en aquesta motxilla.

ALGUNES INDICACIONS:

- La deixarem a Santander i no la tornarem a 
veure fins el dia 15 de juliol.
- Cal marcar-la amb una etiqueta el nom i cog-
noms.
- Ha de cabre, juntament amb la motxilla de 
ruta, en la tenda d’acampada.

LA  MOTXILLA  DE  CAMPAMENTS

Altres recomanacions
- Fés les motxilles (les dues). No deixis 
aquesta tasca a la família. És imporant 
que coneguis bé el que portes i on ho 
portes.
- Porta tot el material marcat, separat 
i en bosses.


