[RECOMANACIONS] ACAMPADA 2016

MOTXILLA
Motxilla gran
És important triar una motxilla adequada a l’alçada, que es pugui ajustar bé a
l’esquena del nen o nena. Cal que la part de la motxilla que està en contacte amb
l’esquena estigui reforçada per evitar que es deformi una vegada l’haguem omplert.
Tenint en compte els dies que durarà l’estada, la motxilla ha de disposar d’una
capacitat adequada per poder distribuir tot l’equipament i roba que necessitarem. Una
capacitat a partir de 40+10L. o 50L. serà suficient.
Convé que la motxilla disposi de funda impermeable integrada per cobrir-la.

Motxilla petita
Ha de ser de màxim 20L. i anar dins de la motxilla gran.
Ha de ser còmode i que s’ajusti bé a l’esquena.

SAC DE DORMIR
A l’hora de triar el sac, el més important és saber quina és la temperatura de confort.
Aquesta ens indica quina és la temperatura mínima que hi pot haver a l’exterior i
nosaltres estar còmodament dins el sac sense passar fred. Un sac que tingui una
temperatura de confort entre 4 i 8 graus serà més que suficient.
No cal parar massa atenció al pes, ja que per baixar pes en un sac que tingui la mateixa
temperatura de confort el preu pujarà moltíssim i la diferència de pes i de volum no
serà significativa pel tipus d’estada que realitzarem.
Seria interessant, tot i que no essencial, disposar d’una funda impermeable per al sac
de dormir, ja que en les nits més humides o amb pluja és recomanable utilitzar-la, tot i
dormir dins la tenda.

MÀRFEGA O AÏLLANT
Una màrfega ben senzilla i barata serà suficient pel tipus d’estada que realitzarem.
Cal tenir en compte que la llargada de la màrfega sigui adequada a l’alçada de l’infant.
En cas de que sigui massa llarga convé retallar-la perquè, a la vegada, facilita el seu
transport.
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CALÇAT
Calçat de muntanya
És molt important que sigui un calçat que l’infant ja hagi utilitzat i no li vagi just.
Convé que el calçat sigui impermeable però que permeti transpirar al peu. El material
que ens ofereix
més garanties és el Gore-tex, tot i que hi ha altres fabricants que també disposen
d’aquest tipus de teixit.
Ha de ser un calçat adequat per a caminar per muntanya, evitant que tingui les soles
llises.

Calçat de riu
És important que el calçat de riu tingui algun sistema que ens permeti lligar-lo al peu.
És recomanable evitar les clivelles metàl·liques o de plàstic com a tancament de la
sandàlia.
Per comoditat va molt millor el velcro o qualsevol altre sistema d’ajust ràpid.
Cal que tingui adherència per poder-lo fer servir sobre superfícies lliscants.

Calçat de reserva
Podrà ser qualsevol tipus de calçat esportiu que no sigui de sola llisa.
Com el calçat de muntanya, és molt recomanable que no sigui nou i que no li provoqui
cap tipus de molèstia.
Seria interessant que fos lleuger i fresc, com a alternativa al calçat més tècnic de
muntanya.
En aquest cas no serà necessari que sigui impermeable.

ROBA D’ABRIC
Quan fa fred, el més recomanable és abrigar-se segons un sistema de capes
composades per:
Primera capa
Samarreta tèrmica ajustada al cos i malles tèrmiques per les cames.
Segona capa
Polar o similar amb coll per poder ajustar bé, mitjons gruixuts i pantalons que no vagin
massa ajustats.
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Tercera capa o abric
Impermeable amb caputxa
Com a complement, de manera excepcional per als moments de més fred, es pot
portar un buff per cobrir boca i nas, ja sigui de polar o de cotó. De la mateixa manera
també podem posar a la motxilla un abric.
Seguint aquestes indicacions garantirem un confort total independentment de les
condicions meteorològiques durant l’estada.

ESTRIS PER MENJAR I BEURE
El més pràctic és que tots els estris de menjar: forquilla, cullera i ganivet (de serra), es puguin
guardar dins dels plats, de manera que quedi tot com una unitat. Això ens ho proporciona
qualsevol tipus de carmanyola metàl·lica que tingui dos nivells.
La funda o bossa on guardarem els estris de menjar hauria de ser transpirable i tenir algun
sistema per poder penjar-la de barres, penjadors, branques, etc...
La cantimplora ha de ser un recipient metàl·lic, hermètic i amb el tap de rosca per garantir una
bona resistència. La capacitat de la cantimplora pot estar entre 0.75L. i 1L. Els recipients de
més capacitat no són recomanables pel tipus d’estada que realitzarem.

ALTRES
Convé que el lot o llanterna sigui del tipus frontal, és a dir, el que va subjectat al cap per tal de
tenir les mans lliures.
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