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

SAM TREMP

Activitat:

Diverses Activitat a la zona del Fitz Roy, Patagonia Argentina.
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:

Integrant 1
Nom:

DANIEL

Cognoms:

JOFRE

Entitat:

GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA
Integrant 2
Nom:

JORDI

Cognoms:

MAÑÉ

Entitat:

GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA
Integrant 3
Nom:

POL

Cognoms:

ORDEIX

Entitat:

SAM TREMP
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)
Zona de la Patagonia Argentina, Chalten.
Majoritariament l'activitat s'ha centrat al cordo del Fitz Roy, pero amb alguna intrusió al cordo del Torre. Les
activitats s'han realitzat en totes les cares a exepció de la sur.

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
Totes les vies realitzades consten d'aproximacións de 8h o superiors, bivacs i accesos per glaciars o glaceres, el
recorregut de les vies es des de 400 fins a activitas de 1200 metres.
Tan en el dia com ascensos de varis dies, majoritariament escalada en roca i en lliure. També una assenció en gel
destacable.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):

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

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

SAM TREMP

Activitat:

Diverses Activitat a la zona del Fitz Roy, Patagonia Argentina.
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:

Integrant 1
Nom:

SILVESTRE

Cognoms:

BARRIENTOS

Entitat:

AGRUP.EXCTA.BUFALÀ
Integrant 2
Nom:

RUBEN

Cognoms:

PEREZ

Entitat:

CLUB DE MONTAÑA EL PANEL
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)

-Agulla Saint-Exupéry(2550m).Per la via Chiaro di Luna 750m,6b+.
Escalada Lliure.
Aproximació i camps intermedis
12-Gener-2013: 6 hores de aproximació fins a Niponinos.(Bivac)
13-Gener -2013(Cim): 2 hores d’aproximació fins la base
de la paret i unes 10 hores d’escalada.
longitut de la paret:750m,
Integrants:
Rubén Pérez,Pol Ordeix,Toti Mañé,Daniel Jofre.
-Combinació de la via Mi mundo de contradicciones(300m 6b/6c) a l’Agulla
Val Biois (2550m) amb la via Casarotto(900m 6c) al Pilar
Goretta(3100m) del Fitz Roy. Escalada Lliure
Aproximació y camps intermedis:
19-Gener-2013: 5 hores d’aproximació fins a Piedras negras.(bivac)
20-Gener-2013: 4 hores d’aproximación fins a la base de l’Agulla Val Biois i
unes 10 hores d’escalada(bivac en el Bloque empotrado).
21-Gener-2013: 11 hores d’escalada al Pilar Goretta,bivac en el llarc dotze.
22-Gener-2013(Cim del Pilar): 6 horas de escalada.
Integrants:
Rubén Pérez,Pol Ordeix,Toti Mañé,Daniel Jofre i Miquel Torandell.
-Agulla Mermoz(2730m). Per la via Red Pillar(450m,7a+) Escalada en Lliure.
Aproximació i camps intermedis:
01-Febrer-2013: 7 hores d’aproximació fins al coll de la
Guillaumet per Piedras negras.
02-Febrer-2013(Cim): 2 hores d’aproximació per arribar al terreny de neu de 60º, 2
hores mes per accedir a peu de roca. + 12 hores d’escalada.
longitut de la paret:450m
Integrants:
Rubén Pérez,Pol Ordeix,Toti Mañé,Silvestre Barrientos.
-Agulla Guillaumet(2580m).Per la via Brenner-Moschioni.(300m,30º
6b).Escalada en Lliure
Aproximació i camps intermedis:
02-Febrer -2013: despres de baixar de la Mermoz, dormim al
coll de la Guillaumet.
03-Febrer-2013(Cim): 5 hores d’escalada + 2 hores fins al
cim 200m 30º.
longitut de la paret:300m.
Integrants:
Rubén Pérez. Pol Ordeix, Silvestre Barrientos

-El Mocho(1953m).Per la via Frader Pisafe(400m,6c+). Escalada en Lliure.
Aproximació i camps intermedis:
09-Febrer-2013: 6 hores d’aproximació fins a Niponinos.(Bivac)
10-Febrer-2013(Cim): 2 hores d’aproximació fins la base
de la paret i 7 hores d’escalada.
longitut de la paret:400m
Integrants:
Rubén Pérez, Pol Ordeix,Toti Mañé, Silvestre Barrientos, Daniel Jofre.

-Fitz Roy(3405m).Combinació de la via Mate, porro y todo lo
demás(900m,6c+) en el Pilar Goretta finalitzant per la via Casarotto
(300m 6c)per arribar al cim del Fitz Roy. Escalada en Lliure i algún tramet
d’artificial els ultims llarcs de Casarotto pel glaç a les fisures.
18-Febrer-2013: 9 hores d’aproximació + dos llarcs de la via. Bivac
en una repisa.
19-Febrer-2013:12 hores d’escalada.Bivac a 6 llarcs del cim del
Pilar Goretta.
20-Febrer-2013: 9 hores d’escalada. Bivac al coll entre el Pilar i el Fitz Roy.
21-Febrer-2013:(Cim) 8 hores d’escalada fins el cim del Fitz Roy.
(300m 6c + 150m a 40º fins el cim.)
Integrants:
Pol Ordeix, Toti Mañé, Daniel Jofre.
-Cerro Torre(3102m).Per la via Ragni-Ferrari(600m.90º M4)
Dos dies d’aproximació fins al Circo de los altares, 8 hores per dia.
17-Febrer-2013: 5 hores uns 700m de desnivell de roca gel i
mixte (IV en roca i fins a 60º en gel) Bivac a 300m del Col de la Esperanza.
18-Febrer-2013: un intent fallit per les pésimes condicions(forts
vents) descens al Circo de los altares.
19-Febrer-2013: 5 hores uns 700m de desnivell de roca,gel i
mixte(IV en roca i fins a 60º en gel) Bivac a 300m del Col de la Esperanza.
20-Febrer-2013(Cim): 12 hores d’escalada en gel fins al cim.
Integrants:
Rubén Pérez, Silvestre Barrientos.

