Premi “Juanjo Garra” per activitats d’alt nivell i expedicions. Formulari
Entitat sol·licitant:

Centre Excursionista de Flix

Activitat:

Obertura via Tato Pani (VI, 5+, M5+, 1000m) al Arakam Tse (5900m). Vall del Khumbu, Nepal.

Categoria a la que es presenta:
escalada en gel i drytooling

Escalada en paret

alpinisme extraeuropeu

Altres activitats d’alt nivell

Alpinisme europeu

Dates de l’activitat:

2 octubre a 4 novembre.

Integrant 1
Nom:

Alfons

Cognoms:

Gaston Puyo

Entitat:

Grup Excursionista Manlleu

Integrant 2
Nom:

Ferran

Cognoms:

Rodríguez Bosom

Entitat:

Clup Excursionista Cerdanya (GREC)

Integrant 3
Nom:

Josep Mª

Cognoms:

Esquirol de Arteaga

Entitat:

Centre Excursionista de Flix.

En cas que l’activitat s’hagi realitzat amb més de 3 integrants, caldrà completar i facilitar aquestes mateixes dades en un full
apart.

Descripció de la via/ zona
Localització i orientació de la via (si s’escau)
La via es troba a la cara Nord-est de l'Arakam Tse (5900m segons altímetre, en els mapes el marca de 6400m).
L'Arakam Tse està al Nord-oest del Cholatse deins la vall del Khumbu, en el Sagarmatha National Park (Nepal).
Com a punt de partida tenim Dzonglha, a unes 3 hores llargues de la paret.
Per arribar a Dzonglha tenim entre 4 i 6 dies d'aproximació desde Lukla.

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
L'aproximació comença a Lukla i calen uns 4-6 dies per arribar a Dzonglha, segons l'aclimatació que tinguem.
Nosaltres vam fer:
- Lukla-Phakding.
- Phakding-Namche Bazar
- Namche Bazar-Pangboche
- Pangboche-Thokla
- Intents d'escalar per Thokla
- Thokla-Dzonglha
El poble de Dzonglha està a uns 4800m. Hi ha algu més de tres hores fins a peu de via, a uns 5200m
aproximadament.
Els primers 400m discorren per un corredor de neu i gel de 70º d'inclinació màxima.
Els següents 550m segueixen una "goulotte" amb cascades de gel i algun tram d'escalada mixte, trobant-nos
dificultats de fins a 5+ en gel i M5+ en escalada mixte.
Els últims 50 m corresponen a l'aresta cimera amb neu podrida i roca de no gaire bona qualitat.
Via Tato Pani (VI, 5+, M5+, 1000m) amb la primera ascensió coneguda de l'Arakam Tse.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
2-16 octubre: Treking per l'Annapurna com aclimatació.
18 octubre: Vol Kathmandu-Lukla
18-22 octubre: Aproximació Lukla-Thokla.
22-25 octubre: diversos intents d'escalar per la zona de Thokla.
26 octubre: Obertura Tato Pani.
27 octubre: Descans.
28-31 octubre: Descens Dzonglha-Lukla.
1-4 novembre: Lukla-Kathmandu

Documents adjunts
fotocòpia de la llicència dels integrants de l’activitat
documentació gràfica (ressenyes, fotografies,...)
dossier explicatiu de l’activitat
Altres:

