Premi “Juanjo Garra” per activitats d’alt nivell i expedicions. Formulari
Entitat sol·licitant:
Marco Jubes (GEM) Grup Excursionista de Manlleu

Activitat:
Apertura de vía Alpina 800m sobre els 5.000m, 8 días en pared, grau estimat 8b/A3

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:
Gener 2013

Integrant 1
Nom:
Marco Antonio

Cognoms:
Jubes Angarita

Entitat:
Grup excursionista de Manlleu (GEM)

Integrant 2
Nom:
Eduard

Cognoms:
Marín Garcia

Entitat:
Foment club d'excursionista

Integrant 3
Nom:
Daniel

Cognoms:
Moreno de los Huertos

Entitat:
FAM Club Daroca

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)
Colombia, sierra nevada del Cocuy
Pared del Ritacuba blanco
Orientació Sud

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
Primera ascensió per la bóveda de la paret
Apertura a estil tradicional, escalada lliure i artificial amb autoproteccions (friends i empotradors), amb proteccions
fixes (parabolt, spit i claus) en llocs necessaris i reunions
Croquis i descripció de la via:
1er llarg 60m 6c,
2n llarg 35m 6c+
3er llarg 40m 6a (llargs en comú amb la vía Tierra de cóndores tots protegits amb les seves respectives reunions)
4t llarg travesía cap a l'esquerra grau III uns 200m (2 spit en el recorregut),
5e llarg 50m 7c+ (2 parabols, 1 clau i reunió amb parabols) ,
6e llarg 50m 7b+ (3 parabols i reunió amb parabols),
7e llarg 50m 7b+ (1 spit, 2 claus i reunió amb parabols),
8e 50m 7c+ (2 claus, 1 parabolt, 1 spit reunió amb parabols),
9e 50m 8b/A3 (5 spit 2 claus reunió amb spit i claus,
10e 40m 7a (tot alliverat a vista, escalada tradicional, reunión 1 clau i autoprotecció),
11e 60m (ensamble) 7a+ (escalada tradicional amb autoproteccions reunió l'ultim llarg de tierra de condores)
12e 200m d'escalada mixta grau V sobre blocs sueltos gel i neu)

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
11 dies (1 de aproximació 8 dies en pared 2 dies per tornar)
Des de el poble del Cocuy, 2 hores en cotxe fin l'entrada del parc nacional.
9 horas a peu amb mules i arriero fins el camp base 4.000m amb diversos pasos de desnivell.
2 horas de aproximación a la pared por una morrena
100m d'escalada fin el camp base avançat sobre una repisa de la paret
Longitut de la pared 800m (885m de recorregut 600m oberts)
200m d'escalada mixta grau V fins la cima 5.400m
Alçada del punt d'inici: 4.400m
Alçada del cim: 5.400

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

Trailer

