Premi “Juanjo Garra” per activitats d’alt nivell i expedicions. Formulari
Entitat sol·licitant:
CLUB EXCURSIONISTA CERDANYA (GREC)

Activitat:
Beyond good and evil integral

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:
Novembre 2012

Integrant 1
Nom:
Ferran

Cognoms:
Rodríguez Bosom

Entitat:
Club Excursionista Cerdanya (GREC)

Integrant 2
Nom:
Josep Maria

Cognoms:
Esquirol de Arteaga

Entitat:
Centre Excursionista de Flix

Integrant 3
Nom:

Cognoms:

Entitat:
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)
Beyond good and evil.
Aiguille des Pèlerins, cara nord. Chamonix. Alps francessos

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
Beyond good and evil. 600m V AI5+ M5+
Varem escalar aquesta via sortint a peu des de Chamonix, i obrint traça amb una bona quantitat de neu. Varem
estar 3 hores en arribar al refugi de l'estació intermitja on varem dormir. Al mati següent tres hores mes obrint
traça fins a peu de via. La via la varem escalar en 6 hores en perfectes condicions, pràcticament tota en gel de
qualitat des del primer metre fins al final, al Coll des Pelerins. De totes maneres el gel no era abundant i la
protecció molt laboriosa i, en ocasions, escassa. Els trams mes difícils de la via varen ser el primer llarg, el diedre
central i els tres últims llarg. El primer llarg amb un tram curt però de mixte difícil. Els dos llargs del diedre central
amb gel i alguna secció de mixte difícil al primer llarg. Els tres últims llargs els varem poder escalar per la via
original, cosa que pensem li dona caràcter important a l'ascensió, ja que en molt poques ocasion s'ha escalat la
via al complert. Això es degut a que es molt difícil trobar aquests tres últims llarg en condicions. Nosaltres els vam
escalar en piolet tracció, tot i que la capa de gel era molt fina i precària de protegir.
El mateix dia varem rapelar (per la mateixa via), i varem baixar a Chamonix.
Que nosaltres sapiguem es la primera ascensió catalana d'aquesta via de manera integral.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
10/11/12: Aproximació
11/11/12: Escalada i descens

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

