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

Activitat:
Repetició de les vies Baston la Baffe i Portami Via a Suissa

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:
14 a 18 d'agost

Integrant 1
Nom:
Unai

Cognoms:
Mendia

Entitat:
Federación Navarra de deportes de montaña y escalada

Integrant 2
Nom:
Adrià

Cognoms:
Cheuca

Entitat:
Club Excursionista i d'activitats esportives piolet

Integrant 3
Nom:
Roger

Cognoms:
Cararach Soler

Entitat:
Centre Excursionista de Catalunya

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)
3a repetició de la Via Baston la Baffe. Via que ascendeix la cara nord del Scheideggwetternhorn, paret que
comença als 2100m i acaba als 3361m. Aquesta paret està situada al coll que separa les valls de Rosenlaui i
Gridelwald, veïna de la més coneguda paret nord de l'Eiger.
3a repetició de la via Portami Via. Via que ascendeix la paret de l'Aureus a la zona d'escalada Suissa de
Wendenstöcke.

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
Via Baston la Baffe: Via de 1100m de recorregut amb 34 llargs de dificultats fins a 7c (7a obl) RS4/IV. Ascensió
fins a R14 el 14 d'agost, bivac. Dia 15 d'agost ascensió fins a R34 i descens en rapel fins al bivac. 16 d'agost
descens de la via fins al cotxe.
http://www.nicolaszambetti.ch/terrain_de_jeu/4/6#
Via Portami Via: Gran mite de la paret de Wendenstöcke graduada en la seva obertura en 7c+/S5/III i 300m de
recorregut, només repetida en dues ocasions per Tommy Caldwell i Ueli Steck. En la repetició creiem que la via
queda en 7c/RS4/III. Repetida el 18 d'agost.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
14 d'agost Ascens fins a R14 de Baston la Baffe
15 d'agost ascens fins a R34 de baston la Baffe i descens
16 d'agost descens fins al cotxe
17 d'agost descans
18 d'agost ascensió via Portami via a wenden

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

