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Projectes en marxa 

 CAMINEM 

 CIMS 

 BAIXA’M LES ESTRELLES 

 EL MEU LLOC PREFERIT 

 REFUGIS EN LLIBERTAT 

 BIVACS D’ALÇADA 

 CORRE MUNTANYES 

 LA BASTARDA 

 TASTEM L’ESCALADA 

 BARRANCAM 

 TEIDE 2021 

 EXPERIÈNCIA 4000–E4K 

 A RODA 

 
Com pensem i fem al CAM 

El CAM és un petit i modest club amb uns socis que 

comparteixen molt més que l’afició per l’Esport a la 

Natura i la Muntanya: amistat, companyerisme, 
honestedat, respecte, treball i esforç individual i en 

equip, llibertat en la forma de fer i d’entendre la 
muntanya i participació activa de les persones. 

 
Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que som i 
fem el CAM és la nostra capacitat de somiar reptes, 

impulsar projectes i il·lusionar-nos compartint-los i 
portant-los a terme. 

 
Una altra característica diferencial de la gent del CAM 

és que ens uneix el destí al que dirigim els nostres 

passos i no l'origen del qual partim. Venim d'aquí i 
d'allà, però anem a un mateix punt, de vegades proper, 

altres vegades llunyà. 
 

També ens fa una mica especials la capacitat de 
col·laborar i construir en equip. A partir de la idea d'un 

es desenvolupa un projecte de tots. 
 

Dins el CAM és poden viure experiències i aventures, 
aquelles que vulguis viure, però sobre tot aquelles que 

vulguis crear. Per que el CAM és el lloc perfecte per 

dissenyar-les i trobar la companyia, el suport i els 
recursos que pots necessitar per fer-les realitat. 

 
Fem CAM, fem CLUB. 
 
 

PROJECTE TASTEM L’ESCALADA 

Cèllecs, Montserrat  i Sant Llorenç de Montgai 

8, 9, 22 i 23 de maig de 2021 

 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta activitat inclou 4 dies. Es tracta d’una activitat de progressió, on s’anirà 

de menys a més. Seria interessant que es pogués assistir, quants més dies, 

millor. 

Dia 1: Introducció teòrica del que s’ha de fer i del que NO s’ha de fer en 

l’escalada i tot seguit ho posarem en pràctica: uns pocs nusos, encordament, 

muntar reunions, com assegurar al primer i al segon de cordada, com 

mosquetonejar correctament, rapelar autoassegurant-nos, plegar cordes, etc.  

Dia 2: Sessió pràctica a Cèllecs o a Sant Llorenç de Montgai. Es faran vies d'una 

certa llargada, uns 100 m aproximadament i de III-IV. Es podran fer vies de V 

que estan al costat. 

Dies 3 i 4: Sessió pràctica a la regió d'Agulles de Montserrat o a Sant Llorenç de 

Montgai. 
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FITXA TÈCNICA 

- Horari: Tot el dia 

- Desnivell de pujada: Depèn de la llargada de la via 

- Desnivell de baixada: El mateix que el de pujada 

- Distància horitzontal: Depèn de si hi ha flanqueig o no 

- Tipus de recorregut: pujada i baixada 

- Dificultats destacables: Activitat pensada per a gent que no tingui vertigen i 

que no li facin yuyu les alçades 

 

PUNT DE TROBADA 

 

Data: 8 de maig 

Primer punt de trobada: 8:00 h al pàrquing can Rajoler.  

Segon punt de trobada: 8:30 h a l’ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes. 

Pels següents dies del tastet/curs ja ho anirem concretant. 

 

CAL PORTAR 

- Casc, arnês i peus de gat. 

- 2 mosquetons amb assegurança de rosca (NO de via ferrada), una baga de 

reunió de 1,2m, aparell per a rapelar tipus cassoleta (ATC, Reverso, Piu,…), 

cordino de 6-7 mm de diàmetre i 80-90 cm de llarg. Qui tingui shunt (pato) que el 

porti. 

- Podeu llogar tot això a diferents botigues d’esports (GR Zero, Camp Base…).  

 

RECOMANACIONS 

Us enviaré un petit manual amb les nocions bàsiques. Caldria que us el llegíssiu 

abans de l’activitat. 

 

CAL CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA 

- Eduard Doria / 677547174 / eduarddoria@gmail.com 

- Data límit per confirmar assistència: 5 de maig 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

- Informació meteorològica: meteo.cat 

 

 

TINGUES PRESENT QUE A LES ACTIVITATS QUE PROPOSA EL CAM 

NINGÚ GUIA A NINGÚ, NI NINGÚ MÉS QUE TU TÉ LA RESPONSABILITAT 

SOBRE EL QUE ES FACI O PASSI.  

TU ETS EL TEU PROPI GUIA I RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT! 
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