
DORMIR/NIT 
 
2 Sacs (marca:  model: ) 
1 Tenda (marca: The North Face, model: Roadrunner 22) 
2 Aïllants lleugers inflables 
2 fundes de motxiles (marca: Decatlhon model: Quechua 30-55lts) per tapar la tenda. 
2 Frontals (Marca: Petzl, model: Tikka-plus) 
9 Piles AAA pels frontals: 3 piles a cada frontal i 3 de reserva. 
 
 
MENJAR 
 
5 paquets de menjar liofilitzat individuals 
3 paquets de pasta preparada (instant noodles) 
6 paquets de sopa preparada 
1 fogonet internacional (marca: Markill) que funcioni amb qualsevol tipus de combustible (gas i 
líquid) 
Recanvis i eines per reparar el fogonet 
1 ampolla per combustible pel fogonet (marca: Primus) 
1 filtre per l’aigua marca: Katadyn model:Mini 
1 caixa de 100 pastilles per purificar aigua marca Katadyn model: Micropur Forte 
2 encenedors 
1 caixa de llumins 
2 ganivets, 2 forquilles i 2 culleres 
1 cassola amb tapadora/plat + 1 plat plegable de silicona 
1 fregall 
bosses de plàstic (les agafem allà) 
Complement multivitamínic amb càpsules 
 
 
HIGIENE 
 
2 raspalls de dents 
1 tub de pasta de dents 
2 caixa de tovalloletes humides (+les d l'avió) 
1 pinces 
1 Pot de sabó pel cos (comprem a destí) 
1 glopejador bucal (comprem a destí) 
1 xancletes 
3 tovalloles ultralight de muntanya 
1 tub petit d’escuma d’afaitar 
3 maquinilles d’un sol ús 
1 tallaungles 
Ulleres graduades 
Salva-slips, tampax... 
1-2 rollos de paper de water (comprem a destí) 
1 pot crema solar extrem 
1 pot after sun o crema hidratant 
 
 
FARMACIOLA 
 
1 mirallet 
1 pinces 
2 mantes tèrmiques 
5 compeed (llagues i ampolles) 
6 gasses estèrils 
10 sobres d’Augmentine 500mg (antibiòtic) 



1 esparadrap de roba 
6 sobres de Suero Oral taronja (per rehidratar: cagarines i cos de calor, pèrdua de sals) 
1 tisores 
2 venes diferents amplades 
1 aliviador picades amb barra 
20 comprimits de Voltaren 50mg (antiinflamatori, antidolor) 
20 comprimits de Exxiv 90 (antiinflamatori, antidolor) 
20 comprimits Gelocatil (mal de cap, febre…) 
20 Tirites de diferentes mides 
1 guants làtex 
20 comprimits de Fortasec (si hi ha cagarines) 
20 comprimits de Dulcolax (si es va restret) 
1 tub de Pomada antibiòtica 
20 comprimits Flagyl-Metronidazol (contra Giardia) 
1 tub de Radiosalil, posar en una bossa separada ja que es trenca (cops i dolors musculars) 
20 comprimits Cetrizizina (antihistamínic) 
1 pot de Betadine (desinfectant) 
2 taps silicona orelles (per si els veïns ronquen…) 
1 tub de Zovirax (si algú té herpes) 
Comprimits de Lariam, un cada setmana, no oblidar! 
15 sobres de Frenadol (costipats) 
2 Apòsits estèrils 
1 Suero ús extern (NaCl) (desinfectar i netejar) 
15 potets de coliri-llàgrima artificial per rehidratar el ulls 
1 Goma torniquet 
1 genollera, cotzere, turmellera… tubular 
1 protector boca a boca 
1 protector labial 
1 termòmetre 
20 aspirines bevibles 
20 Edemox (mal d'alçada) 
Sals ENO 
3 primperants 
1 folleto primers auxilis 
Prospectes dels medicaments 
1 cinta tapping 
 
 
EINES 
 
2 manxes 
1 tros de cadena 
2 tronxacadenes 
4 pastilles de frens 
1 coberta marathon XR 
6 càmares 28x1.4 / 700x35c 
20 parxes punxades i cola 
2 kits d’allens i tornavisos (+ i -) 
1 alicates-tallacaps 
1 clau fixa pedals (15”) 
1 clau anglesa petita 
1 tisores 
2 ganivet (2 eines multiusos, rollo navalles suïsses) 
1 clau radis 
4 radis 
1 cable fre 
1 cable canvi 
3 palanques per canviar roda 



Varis cargols i femelles 
2 cinta aïllant 
1 cinta americana 
1 cinta d’embalar 
2 caixes de cartró per les bicis 
2 superglue 
1 pot de lubricant teflón 
1 drap 
3m de cordino 
5 pops 
30 brides de diferents mides 
2 llum posterior 
1 raspallet 
1 candau amb combinació 
1 cadena 
3 mosquetons 
1 motxilleta compacta (marca: Altitud) 
4 alforges posteriors (marca: Ortlieb model: classic) 
2 alforges anteriors (marca: Ortlieb model: classic) 
2 alforges manillar amb porta mapes incorporat (marca: Vaude, model: Road I) 
2 mirallets pel manillar (molt útil en ctra. transitada) 
 
2 bicis: Marca: Orbea, model: Murua però amb modificacions, vam canviar la forquilla per una 
d’alumini rígida, els portabultos tant els de davant com els de darrera TUBUS, el manillar regulable 
i amb banyes integrades i el sillin un Brooks (per en Pep molt bé, a la Núria li va costar una mica 
adaptar-s’hi. Canvis Shimano deore i frens V-break. 
 
 
DOCUMENTS 
 
4 fotos carnet 
2 factures bicis (per separat) les han demanat a l'aduana de Buenos Aires 
Passaports 
2 compulses passaports 
DNI 
IPA 
Certificat vacunes internacional 
Llicència federativa FEEC 
Assegurança metge 
Assegurança de viatge 
1 calendari 
Bitllets avions (comprovar el vol un parell de dies abans a www.checkmytrip.com) 
Llibreta per anar anotant les coses 
Bolis i llapis 
Guia i informació d’interés, la millor la Lonely Planet 
Mapa i fotocòpies color mapa, utilitzem sempre les fotocòpies i el mapa el tenim guardat 
2 porta-documents en faixa antifurt 
2 pendrive amb tots els documents escanejats, tant mateix els documents també els tenim 
penjats al blog o al email per si ho perdem tot... 
Guardar sempre tots els rebuts, tikets, bitllets de tot, mai se sap qui te'ls pot demanar. 
 
 
ROBA (per persona) 
 
2 culots 
1 bambes caminar 
1 bambes bici (pedals automàtics) 
1 guants curts 



1 ulleres de sol 
1 casc 
1 xubasquero cos 
1 pantalons impermeables 
1 pantalons llargs 
1 pantalons curts 
1 malles wind-stopper d'esquí de muntanya 
1 perneres 
1 manguitos 
3 calçotets/calcetes 
3 sostents 
3 parells de mitjons 
2 samarretes de màniga llarga 
1 samarreta de màniga llarga gruixuda 
2 samarretes de màniga curta 
2 mallots 
1 polar finet 
1 gorro pel sol 
1 gorro pel fred 
1 banyador 
2 buffs 
1 plumon 
1 guants llargs 
 
 
 
ALTRES 
 
2 càmeres de fotos 
1 càmera de video GoPro + suports + piles energeizer + targeta de memòria de la càmera. 
8 piles AA per una càmera, les hem canviat 2 cops 
1 carregador per la bateria de l’altra càmera 
1 notebook + carregador + funda 
2 Garmin 310 amb els 2 pens i 1 carregador 
1 corretja Garmin 
4 GB en targetes de memòria 
1 T6: rellotge altímetre 
1 pila CR2032 per T6 
1 mòbil+carregador i sempre apagat 
Estris per cosir (fil, agulles, imperdibles, botons...) 
1 senyera 
2 bossa estanca bona per guardar diners, documents, mòbil, càmeres… en cas de necessitat. 
2 motxilles grans (Challenge 2010) per transportar coses durant el viatge amb avió. 
1 Adaptador per corrent (de 2 gruixuts a 2 prims) 
2 Ulleres ventisca (com les d'anar a esquiar) 
 
Hem facturat les 2 caixes amb les bicis i les dues motxilles 
 
Pes:     Caixes de bicis: 23+24 
 Motxilles: 12 + 16 
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