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

Del 27 al 30
de desembre
Alejandro Gonzalez i Maria Lopez
(monitora/coordinadora
casa de colònies):
637955734 / 669023852

Ruta róver
de Nadal 2017
Telèfons i correus de contacte dels
consellers per a qualsevol dubte o
consulta:

Axel Cols:
616004455 / axelcolsre@gmail.com

Pol de Miguel:
620762612 / poldemiguel@gmail.com
Kraal róvers:
rovers@aech.cat

Tornarà sol a casa:				
SI
NO

				

Signatura

Jo _______________________________________ amb DNI ____________
pare/mare/tutor de l’escolta ________________________________________
l’autoritzo a realitzar la ruta de Nadal rover 2017 de Bagà fins a la casa de colònies
Ridolaina, incloent el pas pels refugis del Rebost i Niu d’Àliga i agafant els transports
necessaris per arribar-hi, amb el clan róver de l’Agrupament Escolta Champagnat
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre del 2017.

A. E. Champagnat

Material

Ja està aquí la gran esperada ruta de
Nadal!!
El 27 de desembre agafarem l’autocar
que ens portarà fins a Bagà. D’aquí ens
dirigirem al refugi el Rebost on practicarem
tècniques de muntanya i gaudirem de la
natura i els nostres companys.
L’endemà 28 de desembre pujarem
al Refugi Niu d’Àliga on tindrem unes
magnífiques vistes.
El diumenge 29 de desembre, ens
dirigirem fins el Refugi el Rebost, on
vàrem començar la ruta. D’allà agafarem
un autocar que ens aproparà a la casa de
colónies de Ridolaina on ens esperarà tot
l’Agrupament.
Les etapes de la ruta seran les següents:
27 de desembre
Bcn - Bagà - Refugi el Rebost
28 de desembre
Refugi el Rebost - Refugi niu d’Àliga
29 de desembre
Refugi niu d’Àliga - Refugi el Rebost Ridolaina
30 de desembre
Ridolaina - Bcn

Preu: 140€
Plus: 14€
Data límit pagament: 24 de Desembre
Nº: ES25 2100 0810 2202 0086 2136

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

Hora i lloc de sortida:
27 de desembre
9:00 hores
Maristes la Immaculada (Psg. Sant Joan)
Hora i lloc d’arribada:
30 de desembre
18:00 hores aproximadament
Maristes la Immaculada (Psg. Sant Joan)

Important

Tots els assistents de la ruta róver, queden
convocats el divendres dia 22 de desembre
a les 17.15 a la porta del CAU. El motiu es
anar a fer la compra del menú pels dies
de ruta.
Si porteu alguna motxilla, cistell, bossa...
per transportar el menjar, millor.

Màrfega
Motxilla 60 litres
Sac de dormir
Cantimplora (2 litres)
Frontal + piles
Coberts, plat i got
Mosquetó + cinta plana

Vestimenta

Samarretes tèrmiques
Flore polar
Jaqueta impermeable
Buf
Guants impermeables
Gorro
Ulleres de sol
Pantalons llargs
Malles tèrmiques
Roba interior
Mitjons de muntanya
Polaines
Botes de trekking

Necesser

Respall i pasta de dents
Crema de llavis
Compeed
Xancles/Sabatilles

Motxilla petita

Tovallola
Sabó
Muda neta
(Aquesta motxilla la tindran
que portar el dia 22)

