Telèfons i correus de contacte:

Marc Viñas

722 34 45 97

Maria López

669 02 38 52

Pau Ortiz

608 327 235

Correu Pioners i Caravel·les:

pioners@aech.cat

Jo
amb
DNI
pare/mare/tutor de l’escolta
l’autoritzo a realitzar
la ruta de Nadal pionera 2020 per la Vall de Núria fins a la casa de colònies Roques
Blanques, incloent-hi l’ascensió al Torreneules, el Pic de l’Àliga, el pic d’Eina, el Puigmal
o el Nou creus (poden variar segons la meteorologia), i en cas de necessitat realitzar
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 2020.
Tornarà sol a casa:
Signatura
SI

NO

Aquest Nadal els Pioners i Caravel·les marxem de ruta per
la Vall de Núria.
El dia 27 al matí agafarem l’autocar que ens aproparà fins
a Fontalba. Un cop allà farem l’últim tram a peu fins a
l’alberg del pic de l’àliga.
L’endemà pujarem el Torreneules (2.713 m), el Pic de
l’Àliga (2.422m), el pic d’Eina (2.789m), el Puigmal (2909m)
o el Nou creus (depenent de la meteorologia i les
condicions que hi hagin) i baixarem a fer nit un altre cop a
l’alberg.
El dia 29, passant per Queralbs, baixarem fins a Ribes de
Freser on està la casa de colònies on hi passarem l’últim
dia amb tot l’agrupament. A l’endemà, ja tornarem cap a
Barcelona!
Les etapes de la ruta seran les següents:
27 de desembre

Preu: 180€
Plus: 15€
Data límit pagament: 16 de desembre
Nº ES85 2100 0810 2802 0086 2023
(Si hi ha qualsevol incidència per fer el pagament, cal
parlar amb els monitors de pioners)

Reunió de ruta:
Dia 12 de Desembre a les 13:30 al acabar el cau.
Els pares podran assistir via Zoom
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)

BCN – Fontalba – Alberg Pic d’Àliga
28 de desembre
Alberg – Torreneules (o altres opcions) – Alberg
29 de desembre
Núria – Casa de colònies Roques Blanques
30 de desembre
Casa de colònies Roques Blanques - BCN

Recordatori, cal portar Kit Covid:
Mascareta
Gel hidroalcohòlic
Ganes de passar-ho bé
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

