Premi per activitats d’alt nivell i expedicions 2012. Formulari
Entitat sol·licitant:
SAM TREMP

Activitat:
Assenció a la Via All Along the Watchtower

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:
22-23-24 de Juliol de 2013

Integrant 1
Nom:
FRANCISCO

Cognoms:
REI JIMENEZ

Entitat:

Integrant 2
Nom:
POL

Cognoms:
ORDEIX SERO

Entitat:
SAM TREMP

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)
Cara Nort-Est de la North Howser Tower 3.400m a
Bugaboos, 50.71385 Nº/116.80492Wº
Canada, Columbia Britanica.

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
A 75 km al Sud de Golden a la Columbia Britanica, trobem la petita localitat de Brisco d'on després de 45 km de pistes forestals arribem al Bugaboo Provincial Park. Des d'aquí cal
caminar unes 5 hores per arribar al Applebee campgrown, d'on comencen la majoria d'activitats. All Along de Watchtower, oberta el 1981 per Ward Robinson i Jim Walseth. Es
una via de referencia en escalada tradicional(TRAD) al continent americà.
Les dificultats no tan sols son per la latitud en que es troba ni la longitud de la ruta ,(entre 34 i 36 llarcs uns 1.300m), si no pel compromís que representa atacar la North Howser
Tower, ja que l'accés a la base es realitza mitjançant 4 ràpels d'uns 50m instal·lats i dificulta'n molt la possible retirada.

Després de rapelar cal remuntar una glacera amb rimaia per començar a escalar en roca. L'inici fàcil però perdedor es comú amb dues altres vies i ataca la part central de la cara est, mes amunt la via
s'orienta mes al nor agafant un gran diedre on trobem la part mes dura del recorregut, donant a un tram de cresta que ens dura al cim.
Pel que fa la baixada es realitza per l' oest amb un seguit de ràpels( 4-5), no instal·lats, arribant a la glacera del circ sumital des d'on s'ha de creuar una gran rimaia i flanquejar en direcció sud fins al coll.
Altres coses a tenir en compte a part de la meteorologia(es penja, no a diari al campgrown), es la manca d'informació de la via, aixi com un bon croquis.
La graduació en lliure es de 7a+(segons foros 5.12- , 5.12a/b ??) la obertura sembla ser que va ser graduada de 5.10 A2/+...., però s'ha assentat en 5.11 i C2, tot i que estem parlant de fissures i granit.
Es comenta la gran caiguda de pedres i les fissures molles, suposem que al ser un any sec les condicions ens han afavorit. També recorda que l'itinerari no te cap expansió i esta gairebé des equipat.
Material usat: Material de neu(grampons, piolets,etc...(depen condicions)), 1 joc d'Aliens(blau,verd,groc,gris,vermell),1 de C3, 2 de Freen's(0'75,1 i 2 triplicats) mes un nº4, un joc d'empotradors i 2 cordes
de 60.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
El dia 22d'Agost a mig matí sortim des del Applebee campgrownd en direcció el campgrownd situat a l'est de la Sud Hoser Towers.
Despres d'atrevessar el Cressent glacier i pujar al coll entre snowpach i Bugaboo spire, creuem en direcció est el Vowell glacier des d'on podem veure el descens de les Hoser Towers(Cara Oest, glacera) i ens dirigim al coll entre aquestes i el Pigeon Spire. Des del coll baixem en
direcció al campgrown on muntem el bivac en un boulder davant del Minaret, al no dur tenda queda mes arrecerat que el campgrown i fem l'aproximació fins als ràpels, per controla el temps i l'accés .En total una hora i poc, remuntar la cresta de la sud Hoser tower (clàsica aproximació
fitada per accedir a la Beckey-Chouinard), a travessar la glacera en direcció nord i descendre la cresta per la vessant nord, direcció oest fins els rapels. Uns metres mes amunt dels rapels deixem el material pel dia següent, en un bivac empedrat i tornem cap al Minaret.
Dia 23, 5h del mati sortim cap a la paret on comencem a escalar sobre les 7-8h, fins a dalt no tenim referencies horàries, però si que l'entrada de la ruta ens fa perdre temps fins que no agafa el seu propi camí, la zona mes complicada també fa enlentir la marxa però tot hi aixo
aconseguim fer el 95% de la via en lliure, l'ultim tram de cresta es fa llarg però finalment aconseguim fer cim de dia sobre les 10h i poc.El descens es fa per la cara oest depres de destrepar uns quants metres de cresta en direcció nord-oest, els ràpels tots en blocs o algun pitó formen
part de la via directe de caire hivernal i el fet de que siguin poc verticals ens obliga a fer mes ràpels mes curts, l'ultim per saltar la gran rimaia.
Un cop a la glacera ja de nit flanquegem seguin la cota fins a trobar les traces de la baixada de la sud Roser torer i d'allí al coll i al bivac del Minaret, on arribem a la 1h de la nit del 24.
Unes 20h d'activitat de bivac a bivac. Descansem fins el mateix dia al mig dia que tornem cap al Applebee campgrown.

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

