La travessa del Massís dels Ports
Paüls – Refugi del Caro  Fredes
Per a l'eixida que tindrà lloc els propers 11 i 12 d'octubre, a més dels consells
que teniu més a baix heu de considerar que:
●

Eixim a les 8h del dissabte dia 11 des dels Lluïsos, com sempre, puntualitat!! que tenim
un bon tros de camí per davant.

●

L'autobús que ens duu a Paüls, poble on iniciem l'eixida el dia 11, se'n torna a Vilareal i
vindrà a recollirnos el diumenge dia 12, per tant, no feu compte de deixar coses a l'autobús
que vos puguen fer falta al llarg del dia 11, ja que no sabem si serà el mateix autobús el que
vinga a recollirnos, per tant ... (vorer següent anotació).

●

Heu de dur a la motxilla tot allò que necessitareu al llar de la travessa (no heu de passarvos
amb el pes, i més si no esteu acostumats, teniu en compte que no es deuria de sobrepassar
molt més del 10% del pes de cadascun en quan a pes de la motxilla).

●

Dur com a mínim 2 litres d'aigua per persona, no hi ha seguretat de trobar aigua per el camí.

●

Al refugi estem a regim de mitja pensió, per tant amb el preu tenim inclòs el sopar del
dissabte dia 11, dormir i el desdejuni del diumenge dia 12.

●

Al refugi ens poden preparar pícnics per al dia següent, però deurem d'avisar amb antelació.

●

Com a tots els refugis hi han mantes i calefacció, per tant no es necessari dur sac de dormir
gros, amb un sac fi hi ha suficient (i menys pes que duem).

●

Dur menjar per als dinars i esmorzars del dissabte i diumenge. No estaria de més dur alguna
cosa per a berenar el diumenge per si acabem tard, ja que a Fredes no es segur que puguem
comprar queviures.

●

Al refugis hi han xancles, encara que es més recomanable dur unes sabatilles o xancles
pròpies per a estar al refugi.

●

Es imprescindible dur frontal per si anem amb retard i per a dins del refugi (a les 22h lleven
la llum).

Material de muntanya aconsellable
Aquest es un llistat del material de muntanya aconsellable per a fer una eixida, no cal endurse tot
aquest material, depèn molt d'on es va i en quina època de l'any es fa l'eixida, aquest llistat servei
per tal de repassar el que ens tenim que endur de forma que no ens deixem res que ens puga fer falta
desprès. Seria útil imprimir aquest llistat i marcar allò que necessitarem per a una determinada
eixida i desprès marcar els elements a mesura que els anem ficant a la motxilla o a la maleta.
Tindre en compte que d'alguns elements ens tindrem que endur el material de recanvi necessari
(piles, menjar, elements de la farmaciola, roba interior, calcetins, cordons de les botes, camisetes,
pantalons, ...), es l'anomenat per Alvar "material persi" (per si de cas). En ple hivern deurem de
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considerar portar un material més específic: guants impermeables, raquetes de neu, etc.
Mai ens tenim que oblidar d'endurnos el DNI, la targeta de la Seguretat Social (cartilla del metge) i
el carnet de federat (sí el tenim, cal aclarir que sense el carnet de federat no podrem gaudir dels
descomptes i avantatges que ens proporciona, al refugi no val que diguem que som federats, ja que
ells no tenen mitjans de comprovarho). Tampoc està de més dur alguns diners solts (algunes dutxes
funcionen amb monedes). Es aconsellable endurnos el telefon mòbil si en tenim per a cas
d'emergència (telefon d'emergències: 112).

Llistat de material
Documentació
✔
✔
✔

DNI o carnet de conduir
Targeta de la seguretat
social
Targeta de federat

Altres
✔
✔
✔
✔
✔

motxilla amb
borrasquer
sac dormir fi (llençol)
tovallola, gel i xampú
xancles (poden haverne
a alguns refugis)
taps per a les orelles

Roba
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Menjar
✔
✔
✔
✔
✔

barretes energètiques
xocolate ,llepolies ,
fruits secs , dàtils, fruita
embotit,formatge
pa
amanida

(per a 2 dies dinar i esmorzar)
al gust de cadascú

Utensilis

tallavents
borrasquer (o capellina
per a pluja)
pantaló llarg d'estiu
cinturo
camiseta manega curta
camiseta manega llarga
camiseta tèrmica
forro polar fi
calcetins
calçotets
guants fins
cordons per a les botes
braga fina per al coll
gorra per al sol

✔
✔
✔

✔

tovallola
botes
sabatilles (per a
descansar al refugi,
encara que en aquestos
sol haver xancles)
roba per a dormir

quelcom de roba de recanvi per
a canviarnos al refugi i per a
tornar el diumenge

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

maquineta per a fer fotos
gps , brúixola , plànols
navalla
ulleres de sol
prismàtics
farmaciola personal
protector solar
protector per als llavis
ferramenta multifunció
cinta aïllant o americana
frontal
bastons per a caminar
llanterna
botelles d'aigua o borsa
d'hidratació
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