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Motxilla
Sac de dormir
Màrfega o aïllant
Carmanyola
Coberts
Ampolla de plàstic 1,5L.
Frontal
Piles de recanvi
Encenedor
Xiulet
Navalla plegable
Gorra o similar
Protecció solar
Protecció labial
Olleres de sol
Tovallola de viatge
Necesser (estris d’higiene
personal)

o Un parell de bastons de caminar
(opcional)
o Guants amb protector de dits
o Banyadors
o Calçat de riu
o Calçat de muntanya
o Calçat de recanvi
o 5 mudes de roba interior
o 4 samarretes
o 1 pantaló curt
o 1 pantaló llarg
o 1 samarreta tèrmica
o 1 malles tèrmiques
o 2 polars
(un de més gruixut)
o 1 impermeable amb caputxa
o 1 buff
o 1 parell de mitjons gruixut

Organitzar la motxilla
1. Haurem de tenir en compte de posar el material més pesant ben enganxat a la
part que va contra l’esquena.
2. Intentar situar el sac de dormir el més aïllat possible dins de la motxilla, la
millor opció acostuma a ser la part inferior de la motxilla.
3. Tot aquell material susceptible de mullar-se i que costi eixugar, especialment la
roba, aniria bé organitzar-la en bosses de plàstic. Això també facilitarà el poder
mantenir ben ordenada la motxilla amb accés fàcil a tot el material.
4. Les butxaques exteriors de la motxilla es dedicaran a aquell material d’us
rutinari com, estris d’higiene persona, frontal, protector solar, repel·lent de
mosquits, entre d’altres.
5. Intentarem que cap element que vulguem guardar a la motxilla vagi lligat o
penjant a l’exterior d’aquesta, exceptuant la màrfega.
6. Tot els elements és recomanable que vagin marcats amb el nom del
participant.
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