Premi “Juanjo Garra” per activitats d’alt nivell i expedicions. Formulari
Entitat sol·licitant:
Unió Atlètica Terrassa (SE)

Activitat:
Obertura d'una nova via a Jordania, a la cara oest del Jabel Rum, en el desert de Wadi Rum; "DELIRI" 250m 6c

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:
Octubre 2013

Integrant 1
Nom:
Sílvia

Cognoms:

Gibert Sanchez

Entitat:
Unió Atlètica Terrassa

Integrant 2
Nom:
Miquel

Cognoms:
Mas Serrat

Entitat:
Unió Excursionista de Matadepera

Integrant 3
Nom:
Toti

Cognoms:
Valés Vila

Entitat:
Unió Excursionista de Mataró

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)
La nova via oberta (DELIRI 6c 250m) es troba a la cara Oest del Jabel Rum, en el desert de Wadi Rum a Jordania.

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
La via té un desnivell de 250 metres repartits en 6 llargs amb una dificultat de 6c en un tram d'Offwitch.
L'aproximació és 1h45min, seguint el camí del Beduins de la cara Oest del Jabel Rum. És un lloc de difícil accés a
causa dels trams exposats que vas trobant durant tot el recorregut.
La roca és arenisca compactada, de mala qualitat al principi de la via però va millorant fins a ser excel·lent.
La via es caracteritza per una escalada sobre fisures, diedres i algún tram d'offwitch complicat com en el cinquè
llarg. La majoria de reunions són còmodes.
La via ha quedat totalment neta, no s'han fet servir cap anclatge d'expansió, ni cap pitó.
El material que cal portar és: Dos jocs de Camalots de 0,5 fins el 4, Un camalot del 6, Dos jocs d'aliens (semàfor
+ blau), Bagues llargues per ponts de roca i 14 cintes molt llargues.
El descens són 4 rapels per la mateixa via (s'han deixat cordinos i maillons), i es retorna desfent el mateix camí de
l'aproximació.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
Octubre 2013

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

