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Bon dia!!! 
 
L’esdeveniment més esperat d’aquest any (després del 25è i de les colònies i els 
campaments) ja és aquí!!! L’excursió a la neu torna a fer acte de presència!!! 
 
Aquest any visitarem la comarca del Ripollès. Anirem a Planoles, a l’alberg Pere 
Figuera! Sortirem d’hora cap a la neu i ens instal·larem a l’alberg, diumenge 
després de dinar tornarem cap a Barcelona. 
 
Lloc i hora de sortida: A les 8:45 a la farmàcia de Sants Estació. Per la porta de 
la dreta, on la farmàcia queda a l’esquerra.  
 
Lloc i hora d’arribada: mateix lloc a les 19:50 hores. 
 
Preu: 30€ 
 
Què cal portar: Aquí teniu una llista de tot el que cal portar, penseu que és 
imprescindible gairebé tot!!! 
 
Esmorzar i dinar de dissabte. Nosaltres portarem el berenar de dissabte i de 
diumenge, a més de pa, tomàquets, oli, embotits i formatges per fer-nos 
entrepans per dinar diumenge. A l’alberg ens donaran de sopar i esmorzar. 
 
Foulard. Imprescindible totalment!!! Qui no el porti preparà els berenars de 
tot el mes de febrer!!! De veritat, és molt important que tothom vingui amb el 
foulard, serem molts i ens anirà molt bé per identificar-nos! 
 
Material hivernal. Heu de portar els trineus o plàstics que tingueu per casa. 
Penseu que anem a jugar i passar-nos-ho bé i per tant és imprescindible portar els 
trineus!!! 
 
És molt important portar roba de recanvi, i que no sigui poca... Això vol dir que per 
aquesta excursió no ens conformem en posar la típica roba de recanvi, sinó que 
pensem que ens mullarem i molt i per tant hem de tenir roba seca per canviar-nos. 
Si teniu roba d’esquí porteu-la ja que no es mullarà per dins i se la podran posar 
tant cops com vulguin. 
 
Material normal: Lo de sempre, motxilla gran de nanses, sac de dormir, 
necesser, pijama... 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUÈ CAL PORTAR A LA NEU 
Esmorzar i dinar de dissabte. 
Pantalons d’esquí.* 
Anorac. 
Botes impermeables o descansos. 
Guants per la neu. I dels de llana també. 
Ulleres de sol i crema protectora. 
Gorro, bufanda, buff... 
Roba d’abric: forros polars, jerseis, el que faci falta. 
I si voleu també, polaines i altres sofisticacions... 
Roba de recanvi de tot, de sobres. 
Trineus, plàstics, etc. 
Foulard. 
Llanterna. 
Cantimplora. 
Motxilla gran de nanses. 
Sac de dormir. 
Pijama. 
Necesser i tovalloleta. 
Bosses de plàstic. 
Mocadors i tovalló. 
 
* Pantalons d’esquí. Si no en teniu, fora bo que portéssiu pantalons d’aquests 
impermeables que es poden posar per sobre, però penseu que aquest pantalons 
no són infalibles ni molt menys i per tant s’ha de compensar portant més pantalons 
de recanvi. 
 
No cal que vinguin vestits ja per la neu a l’estació, doncs primer de tot 
haurem d’anar a l’alberg a deixar les motxilles i instal·lar-nos. 
 
 
 


