RUTA PIONERA
DE NADAL 2018

27, 28, 29 i 30 de
desembre
Edu Gómez

650 36 53 61

Maria López

669 02 38 52

Núria Diago

645 89 97 29

Ana Cerqueira
697 61 03 14

Correu Pioners i Caravel·les:
pioners@aech.cat

SI

NO

Tornarà sol a casa:
Signatura

_______________
DNI
amb
_________________________________
Jo
pare/mare/tutor de l’escolta ____________________________ l’autoritzo a realizar
la ruta de Nadal pionera 2018 per Planoles fins a la casa de colònies la Vespella,
incloent-hi l’ascensió al pic Dòria, i en cas de necessitat realizar l’activitat amb material
tècnic, amb els pioners i caravel·les de l’Agrupament Escolta Champagnat els dies
27,28,29 i 30 de desembre de 2018.

Telèfons i correus de contacte:

Aquest Nadal els Pioners i Caravel·les marxem de ruta per
Planoles.

Preu: 135€

El dia 27 al matí agafarem l’autocar que ens aproparà fins
al refugi. Un cop allà farem l’últim tram a peu fins al refugi
el Corral Blanc.

Data límit pagament: 16 de desembre

L’endemà pujarem el cim de Dòria i baixarem a fer nit un
altre cop al refugi del Corral blanc.

El diumenge baixarem fins a Planoles, on agafarem el tren
per arribar a Vic. A partir d’allà, arribarem caminant fins a
la casa de colònies la Vespella on ens esperarà la resta de
l’agrupament.
Les etapes de la ruta seran les següents:
27 de desembre
BCN – Refugi el Corral Blanc
28 de desembre
El Corral Blanc – Pic Dòria – el Corral Blanc
29 de desembre
El Corral Blanc – Casa de colònies la Vespella
30 de desembre
Casa de colònies la Vespella - BCN

Plus: 13€

Nº ES85 2100 0810 2802 0086 2023
(Si hi ha qualsevol incidència per fer el pagament, cal
parlar amb els monitors de pioners)

Hora i lloc de sortida:
27 de desembre
8:00 hores Maristes la Immaculada (Psg. Sant
Joan)
Hora i lloc d’arribada:
30 de desembre
18:00h (aprox.) Maristes la Immaculada (Psg.
Sant Joan)

IMPORTANT
Tots els assistents de la ruta pionera queden
convocats el divendres 21 de desembre a les
17:30h a la porta del CAU. Junts anirem a
comprar el menjar necessari per als dies de ruta.
Cal portar alguna motxilla buida, cistell, bossa de
la compra... per transportar el menjar millor.

Motxilla petita
Tovallola
Sabó
Muda neta
(Aquesta motxilla se l’enduran les branques petites i
estarà a la casa de colònies)

Material
Motxilla de mínim 60 litres
Sac de dormir
Cantimplora (2 litres)
Frontal + piles de recanvi
Coberts, plat i got
Vestimenta
Samarretes tèrmiques
Folre polar
Jaqueta impermeable
Buff
Guants impermeables
Guants de roba
Ulleres de sol
Pantalons llargs
Malles tèrmiques
Roba interior
Mitjons de muntanya
Polaines
Botes de muntanya
Camisa i fulard
Necesser
Raspall i pasta de dents
Crema de llavis
Compeed
Xancles / Sabatilles

