
 

                    D’excursió al Sui! 

                    

Molt bones Guais! 
Per celebrar l’arribada del fred, el dia 1 de desembre farem una excursió d’un 

dia per anar a pujar al Sui! Aquesta muntanya es troba al Parc Natural del 

Montseny, on iniciarem el nostre camí per Collformic i podrem gaudir de les 

fabuloses vistes del Pla de la Calma. L’excursió està adaptada perquè puguin 

pujar piquetes i xiruques sense problemes. 

Com quedarem?  

Ens trobarem el dia 1 de desembre a les 8.00h al Centre Cívic de Palou i 

tornarem el mateix dia a les 19.00h al mateix lloc. 

Què hem de portar a la motxilla/ posat? 

• Esmorzar, dinar i berenar (Boc’N’Roll per reduir el plàstic/paper de 

plata!!!)  

• Capelina, cangur o jaqueta impermeable 

• Calçat còmode de muntanya 

• Roba d’abric (ideal un polar sota de l’anorac, guants, gorro, buf) 

• Fulard de l’esplai  

• Cantimplora plena d’aigua (mínim 1⁄2 litre) 

• Moltíssima energia per gaudir del dia!!!!! 

 

No acceptem joguines, mòbils, diners, llaminadures, tabac, pares i mares... Així  

que deixeu-los a casa!  

 

Quant costarà? 

El preu per a cada infant serà de 3€ si ve un/a fill/a, 5€ si en són dues, 6€ si en 

venen tres i 8€ si en són quatre. Podeu pagar en efectiu dissabte 17 de 

novembre o el següent dissabte 24 de novembre (i en cas excepcional el mateix 



1 de desembre). Sens falta cal confirmar l’assistència via mail abans del dia 

24 de novembre per tal de poder reservar les places de bus adients.   

Per qui ho hagi de fer per transferència el número IBAN on s’ha de fer l’ingrés és 

el següent: 

 

Banc Sabadell (Plaça Maluquer i Salvador) 

IBAN: ES42-0081-1783-43-0001001802 

 

Recordeu que podeu fer l’ingrés a través de qualsevol caixer de Banc Sabadell, 

seguint les següents indicacions: 

1. Introduir la targeta (de qualsevol entitat bancària) a un caixer del Banc 

Sabadell. 

2. Seleccionar l’opció “Pagaments a tercers” 

3. Seleccionar targeta o estalvis. 

4. Introduir el codi de l’entitat: 000851 

5. Seleccionar l’excursió: “salida 1 dia”  

6. Teclejar l’import 

7. Acceptar i escriure el nom del nen/a o família 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Equip de monitores 
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