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Excursió 15 i 16 de novembre 
 

 
El proper 15 i 16 de novembre anirem d’excursió a la casa de colònies “El Pinatar” a 
Gualba, al Vallès Oriental. 
 
LLOC DE SORTIDA: dissabte 15 a les 14’45h. a la Farmàcia de l’Estació de Sants (a la 
banda de les màquines). 
 
LLOC D’ARRIBADA: diumenge 16 a les 18’46h. al mateix lloc. 
 
PREU: 23 € (intenteu portar-ho just, si us plau). 
 
QUÈ CAL PORTAR:  
 
- Motxilla gran de dues nanses 
- Sac de dormir 
- Pijama 
- Necesser amb raspall i pasta de dents, tovalloleta i kleenex 
- Lot (llanterna) 
- Foulard 
- Cantimplora  
- Roba de recanvi 
- Calçat còmode i resistent 
- Roba d’abric 
- Bossa per la roba bruta 
- Capelina (impermeable que cobreix la motxilla gran) o cangur + funda de motxila 
- Plat, got i coberts (forquilla, cullera i ganivet). I tovalló! 
- Berenar del primer dia 
- Sopar del primer dia (ni llaunes, ni entrepans) 
- 1 ó 2 paquets d’embotit o formatge envasat al buit per compartir 
 
OBSERVACIONS: haurem de caminar una miqueta des del tren fins a la casa, per tant: la 
motxilla ha de ser d’una mida adequada per a qui la porta i només hi hem de posar el 
necessari i indispensable, perquè ningú ens durà la nostra motxilla, la hem de poder portar 
nosaltres. Cadascú ha de saber què porta a la motxilla i a on. No estrenarem calçat el dia de 
l’excursió. Hem de portar la quantitat de menjar que puguem menjar, no més, perquè ens 
menjarem tot el que portem.     
 
IMPORTANTÍÍÍSSIM!!!: confirmar l’assistència aquesta setmana. Qui no hagi dut tots 
els papers no podrà venir: autorització, foto i fotocòpia del carnet de la seguretat social i del 
carnet de vacunes. VENIR!! Ens ho passarem rebé!!!! 


