Maria López:
669 02 38 52

Arnau Pérez
679 27 81 33

Espinavel Queralbs
Víctor Dieste
686 00 21 16

Ruta pionera
2019
Edu Gómez:
650 36 53 61

c/València, 370 - 08009 Barcelona
Telf: 934582904
info@aech.cat
www.aech.cat

Telèfons i correus de contacte dels
monitors per a qualsevol dubte o
consulta:

Ana Cerqueira:
697 61 03 14
Andrés Antón:
650 49 31 52

Kraal pioners:
pioners@aech.cat

Coordinadors del campament
fixe a Queralbs:
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A. E. Champagnat

Aquest any els pioners i caravel·les de
l’A.E. Champagnat anirem de França a
Queralbs fins arribar al campament fent
el Canigó, el Noucreus, Fossa del Gegant,
pic d’Eina, Nou Fonts i Puigmal.
Començarem a caminar des d’Espinavell
direcció el Canigó, un cop allà ens
redreçarem cap als llacs de Carançà. Un
cop allà ens dirigirem cap a la Vall de
Núria passant per l’estany Blau i l’estany
Negre i fent la Fossa del Gegant i el
Noucreus.
La següent setmana anirem cap al
campament a Queralbs després de
descansar a Núria i havent fet els pics
d’Eina, Nou Fonts i Puigmal. Acabarem al
refugi del Corral Blanc on passarem la
nostra última nit de ruta abans d’arribar
al campament de Queralbs i trobar-nos
amb la resta de l’agrupament.
Les etapes de la ruta seran les següents:

Dll. 8: Espinavell → La Preste

Dm. 9: La Preste → Xalet de les Conques
Dx. 10: Xalet de les Conques → Marialles
Dj. 11: Marialles → Canigó → Marialles
Dv. 12: Marialles → Py de Conflent
Ds. 13: Descans
Dg. 14: Py de Conflent → Mantet
Dll. 15: Mantet → Ras de Carançà
Dm. 16: Ras de Carançà → Noucreus + Fossa del
gegant → Vall de Núria

Material

Preu: 220€
Data límit pagament: 17 de juny
Nº: ES85 2100 0810 2802 0086 2023

(Si hi ha qualsevol incidència per fer el pagament,
parlar amb els monitors de pioners)

Hora i lloc de sortida:
8 de juliol
8:30 hores
Maristes la Immaculada (Psg. Sant Joan)
Hora i lloc d’arribada:
21 de juliol
A partir de les 11:00, ens veiem al
campament de Queralbs.

Important

Tots els assistents de la ruta pionera,
queden convocats del dimarts dia 25 de
juny al dijous dia 6 de juliol, de 16:00h a
19:00h a la porta del CAU. Per tal de
preparar la ruta d’estiu i fer la compra del
menjar.

Motxilla de mínim 60 litres
Màrfega
Sac de dormir
Cantimplora (2 litres)
Frontal + piles de recanvi
Coberts, plat i got
Motxilla petita
Camisa i fulard
DNI i Catsalut

Vestimenta

Samarretes tèrmiques
Folre polar
Jaqueta impermeable
Buff
Gorra
Ulleres de sol
Pantalons llargs
Malles tèrmiques
Roba interior
Mitjons de muntanya
Botes de muntanya de
canya alta
Banyador

Necesser

Raspall i pasta de dents
Crema de llavis
“Compeed”
Crema solar
Xancles
Tovallola i sabó

Dx. 17: Descans
Dj. 18: Vall de Núria → Fontalba / Pics opcionals (Pic
d’Eina + Pic Nou Fonts)
Dv. 19: Fontalba → Puigmal → Corral Blanc
Ds. 20: Corral Blanc → Queralbs (Campament)
Dg. 21: Campament

Motxilla petita
Muda neta
Sabó

(Aquesta motxilla la carregarem al
camió)

