
RUTA 2021 
RÓVERS

Benvolgudes famílies, 

Aquest any ha tornat a ser atípic, diferent, però igual 
d’especial per això no podem acabar un curs sense 
fer la esperadíssima Ruta de Róvers 2003 junt amb 
la quinta de 2002!!! Sabem que heu esperat molt fins 
aquest dia, i ja tenim aquí tota la informació sobre la 
part de l’estiu que més us agrada. 


Ni la Pandèmia Mundial del COVID-19 ens pararà i per això no perdrem la 
oportunitat de reforçar lligams amb els companys de la quinta i tornar a gaudir de 
la natura.


Així que, Róver, agafa les botes, la motxilla, la mascareta i el fulard i vine a passar 
amb tots els teus companys, les millors dues setmanes d’estiu!!!!! 


Aquest any el nostre objectiu és realitzar durant una setmana la ruta circular de 
CAVALLS DEL VENT (Parc Natural del Cadí-Moixeró) fent nit a diversos refugis. 
Un cop finalitzat aquets dies, passarem la resta de la ruta al càmping d’El Repòs 
del Pedraforca (Saldes) i coneixerem els racons més emblemàtics del seu voltant. 
Com és costum, acabarem la ruta al campament amb tot l’agrupament que aquest 
any es troba a LA MOLA D’AMUNT, a la Vall Fosca (prop del poble Les 
Esglésies )!!!. 

Les dates dels campaments d’aquest any seran del dilluns 19 de Juliol al 
diumenge 1 d’agost. Encara no sabem quina serà la manera per venir a buscar 
els i les escoltes, ja que depenem del que digui el protocol CoVid-19 en aquell 
moment; és per això que més endavant en tindreu notícies de l’últim dia. 

                           

DEL 19 DE JUIOL 
A L’ 1 D’AGOST !



INFORMACIÓ GENERAL 

ÚLTIM DIA PER ENTREGAR LA INSCRIPCIÓ I FER EL PAGAMENT 
DE LA RUTA: 12 DE JUNY! 

Per qualsevol dubte podeu trucar-nos, contactar per whatsapp o venir a parlar 
amb nosaltres directament.  

                           

Podeu entregar la inscripció de campaments de 2 maneres diferents:


1.  Pel correu del cau: gexaloc@gmail.com


2. Pel whatsApp de les monitores 

3.  Un dissabte de cau abans del 12 de juny!

REUNIÓ DE PARES 

Serà el dilluns 28 de juny a les 20:00h de manera on-line i s’explicarà de 
manera més detallada la ruta que hem estat preparant i poder resoldre qualsevol 
dubte que hi hagi. 

TELÈFONS DE CONTACTE DURANT ELS 
CAMPAMENTS 

• Mariona: 665 55 72 58

• Valeria: 687 45 06 14 


Aquests telèfons són exclusivament per emergències

mailto:gexaloc@gmail.com


INSCRIPCIÓ RUTA RÓVERS 2021

                           

1. DADES DE L’ESCOLTA 

NOM I COGNOM:____________________________________________________________________ 
  
COL·LEGI/INSTITUT: ________________________________________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT: _______________________________________________________________ 

ADREÇA, CODI POSTAL I POBLACIÓ: ________________________________________________ 

TELÈFON: ____________________________________________________________________ 

2. DADES DELS PARES 

NOM DE LA MARE I DNI:_____________________________________________________________ 
  
NOM DEL PARE I DNI: _______________________________________________________________

3. AUTORITZACIÓ

En/Na______________________________________________________________amb 
DNI_______________________Autoritzo al meu fill/a______________________ 
______________________________________________________________________ A 
participar a la ruta de RÓVERS del Grup Escolta Xaloc al Parc Natural del Cadí-
Moixeró, dels dies 19 a l’1 d’agost del 2021. 


Signatura dels pares o tutors: 


4. DURANT LA RUTA…

TELÉFONS DE CONTACTE:_________________________________________________________



                           

5. DETALLS D’INTERÉS

Per tal de realitzar el transport del primer dia (19 de juliol), de Sabadell al Camping de 
Saldes (Repòs del Pedraforca), amb l’objectiu de fer la ruta més econòmica, 
necessitem tres o quatre cotxes de mares/pares. Quedaríem a les 9:00h als locals de 
la parròquia. 


	 Indiqueu si us oferiu voluntaris per a realitzar el transport: ____________________

	 Quantes places disposeu:_______________________________

6. FITXA MÈDICA

Està al corrent de la vacuna antitetànica?________________________________________ 
Ha de prendre algun medicament durant la ruta?_______________________________ 
Quin?__________________________________Quan?_____________________________ 
Pateix algun tipus d’al·lèrgia? Quina?__________________________________________ 
Sap Nedar?_____________________________________________________________


Autoritzem a què els monitors/es puguin subministrar medicaments generals 

Sí □ No □

 
Autoritzem a què el nostre fill sigui atès mèdicament i quirúrgicament en cas de 

necessitat 

Sí □ No □ 


Signatura dels pares o tutors: 


7. ALTRES OBSERVACIONS A INDICAR ALS MONITORS

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



                           



QUÈ CAL PORTAR A LA MOTXILLA?

                           

- 3 pantalons curts

- 1 o 2 pantalons llargs

- 4 o 5 samarretes curtes i 1 llarga

- Roba interior (mitxons curts)

- Banyador

- Tovallola

- Xancletes per el riu (lligades!)

- Botes

- Per si plou (capelina)

- Gorra

- Motxilla gran 

- Sac de dormir

- Màrfega

- Necesser amb estris de neteja personal

- Lot

- Plats, gots i coberts

- Tovalló

- Cantimplora

- Crema solar i protector labial

- Antipicades

- Anorac o Forro polar

- Sabó de mans

- Càrrega de rosca

- Ulleres de sol

- DNI

- Olla, paella, sabó, oli i sal per grups de 

tendes

- PACK DE MASCARETES!!

- Gel hidroalcohòlic

- Motxilla petita amb mudes netes pel 

campament (portar-les el dia de la 
pesada de motxilles perquè se les 
emportin els del campament!)


- Camisa i fulard

- Esmorzar i dinar pel primer dia

- MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ!

Què cal portar pels monitors? 
- Targeta sanitària

- En cas que el nen o la nena hagi 

de prendre un medicament, cal 
que porti la recepta mèdica


- Fotocopia de la cartilla de 
vacunació del nen o nena


- Inscripció degudament omplerta

Què NO s’ha de portar? 
- Mòbils

- MP3

- Ipods

- PSP

- …



INFORMACIÓ IMPORTANT

PREU 
El preu de la ruta d’enguany serà de 250€. El preu 
inclou: Mitja pensió dels refugis, estada als càmpings, 
transport de tornada, menú, assegurança, estada als 
campaments…


Per qualsevol dubte o problema que tingueu relacionat amb els pagaments de la Ruta, 
contacteu amb les monitores, estarem encantades d’ajudar-vos amb el que necessiteu.  

Caldrà ingressar-ho al compte corrent ES64 0081 0109 10 0001206130 del Banc 
Sabadell. És MOLT IMPORTANT que indiqueu el següent concepte: RUTA ROVERS 
PAGAMENT+ EL NOM DE L’ESCOLTA, no el del pare o la mare, ja que ens faciliteu molt 
la feina.

                           

SORTIDA 
Dia: Dilluns 19 de juliol

Hora: 9:00h 

Lloc: Locals del cau (Carrer Zurbano, nº2)

CAL FER EL PAGAMENT ABANS DEL DISSABTE 12 DE JUNY,  ja que cal fer 
el pagament final dels refugis i dels càmpings!!

PESADA DE MOTXILLES

El diumenge 18 de juliol, el dia abans de marxar, a les 19:30h es farà la pesada de 
motxilles al cau, els grups de les tendes, el repartiment del menjar i el material comú. 
Per tant, cal tenir-la feta. Per tal de no quedar més d’hora ens tornarem a emportar la 
motxilla a casa un cop estigui revisada i haguem repartit el material. Aquesta pesada es 
fa perquè no acabem portant un excés de pes perjudicial per a l’esquena. 


¡¡TAMBÉ CAL PORTAR LA MOTXILLA PETITA AMB MUDES NETES PEL CAMPAMENT !!


