
 



 
 

 

 ESMORZAR, DINAR i SOPAR del dissabte (Us recomanem entrepans al matí i 

migdia i carmanyola a la nit). 

 MOTXILLA PETITA: àpats, cantimplora, un got (sopar i esmorzar) 

 MOTXILLA GRAN: sac de dormir, màrfega aïllant i pijama, roba de recanvi, roba 

d’abric, anorac, calçat còmode per caminar, lot, estris d’higiene personal. 

 Roba que es pugui embrutar pel diumenge. 

 
 
 
 
 
 
 

El fill de Posidó està enamorat d’una pescadora de 
Cambrils, i aquesta també d’ell. Es volen casar i fan tots els 
preparatius, però Posidó se n’adona i tanca el príncep en 
una cova submarina! Els amics i amigues del noi, 
juntament amb la pescadora, necessiten de la vostra ajuda 
per poder rescatar el príncep que està a la cova! 
Necessitem de la teva ajuda per aconseguir que es puguin 
casar. Ens ajudaràs? VINE a LA CLAU 2019! T’esperem a 

CAMBRILS els dies 9 i 10 de febrer. No hi pots faltar! 
 

 
 

LA CLAU és una trobada preparada i protagonitzada pels Grups Juvenils de La Salle 
Catalunya, organitzada per Joves La Salle i els propis grups. El seu objectiu és reunir 
infants, joves i monitors per compartir, descobrir, intercanviar, aprendre i, sobretot, gaudir 
d’un cap de setmana tots junts.
La vida és plena de claus i la majoria serveixen per obrir... En aquesta ocasió, LA CLAU 
2019 pretén compartir els valors de Joves La Salle, conèixer i obrir-se a noves amistats i 
sobretot obrir una porta per trobar-nos, conèixer-nos i passar-nos-ho d’allò més bé! I per 
fer-ho, necessitem que hi siguis! 

 
Ens trobarem a CAMBRILS, Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer - Col·legi de La Salle, a 

Cambrils. Cap de setmana del 9 i 10 de febrer de 2019. 

 
Ens dividirem per grups d’edat anomenats “CLAUS”, amb els quals realitzarem des de 
jocs i descobertes, tallers, gimcanes i una celebració conjunta. Tot, a l’escola o per 
l’entorn.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

* Últim dia d’inscripció: dissabte 2 de febrer. 


