CURS
D’ESQUí DE
MUNTANYA 2021
del 26 de febrer
al 7 de març
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PRESENTACIÓ:

L’Esquí de Muntanya és el mitjà que ens ajudarà a moure’ns per l’alta muntanya hivernal. Amb el curs
donarem els coneixements bàsics de l’esquí de muntanya per començar a fer sortides fàcils amb
autonomia.

NIVELL ESPORTIU MÍNIM:
Es demana nivel d Esqui Alpi per poder baixar fora pista amb seguretat. Nivell físic per poder
ascendre un desnivell positiu de 500 metres.
Això es comprovarà al primer dia, en cas de no cumplir-ho es pot retornar l´import de l´inscripció
anul.lant la mateixa.

MATERIAL PER CURSETISTA:
· Esquís amb fixacions muntanya, pells de foca i gavinetes.
· Botes Esquí de muntanya + grampons
· Motxilla adequada a la pràctica d´esquí de muntanya
· Roba adequada per fer esquí de muntanya (térmica i impermeable) per condicions
meteorologiques adverses.
· Guants, ulleres i casc (es pot utilizar casc bicicleta)
· Equip complert d’allaus( DVA, SONDA, PALA) obligatori.
Part d´aquest material es pot llogar en botigues o al club té a disposició dels seus socis.

NORMES DEL CURS:
Plaçes de 6 a 12 cursetistes
Caldrà tenir llicència esportiva de la FEEC any 2020, tipus D, o tramitar una assegurança temporal
pels dies del curs (aprox. 5€ dia).
Edat mínima 18 anys ( menys 18 amb autorització dels pares).
La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho
aconsellen.

PROGRAMA
26 de febrer (divendres)

Presentació del curs i formalització d´inscripcions. Format telemàtic.
Sessió teórica: Material i equipament d´esquí de muntanya.

27 de febrer (dissabte)

Sessió teórico pràctica: Tècniques de progressió( lliscament, calvat de bastó,volta
maria)Progressió amb pells de foca,esquis i gavinetes.
Pic del Montmalús. Segons condicions meteo-allaus.

28 de febrer (diumenge)

Sessió teòrico-pràctica: 2 part tècniques progressió amb pells foca i progressió sobre
aresta fàcil amb grampons i piolet.
Pic de Casamanya. Segons condicions meteo-allaus.

5 de març (divendres)

Sessió teòrica: Prevenció perills ( allaus, pendents fortes). Format telemàtic.
Rescat allaus (organització i Trilogia DVA, SONDA, PALA).

6 de març (dissabte)

Sessió teòrica-pràctica: Reconeixement itinerari segur, pràctica DVA-SONDA-PALA.
Bony de la Pala de Jan. Segons condicons meteo-allaus.

7 de març (diumenge)

Sortida pràctica: Pic de la Serrera. On posarem en pràctica tot l´aprenentatge del curs( progressió
amb esquis, gavinetes, grampons, interpretació del itinerari, etc...)
Segons condicions meteo-allaus.

Les sessions teòriques es podran fer físiques o online depen del protocol covid en el
moment de fer al curs, en cas de fer-les físiques es faran al Centre Civic de la Seu d´urgell a
les 20:00 de la tarda de divendres, si es fan Online us passarem una enllaç per poder fer-lo
a traves d´internet.
Els cims que farem aniran lligats a condicions meteo-allaus i també als confinaments
municipals o comarcals.

INSCRIPCIÓ
Data màxima 20 de febrer
PREUS:
150€ socis de la UEU
170€ no socis
UNIÓ EXCURSIONISTA URGELLENCA
Apartat de correus 40,
25700 La Seu d‘Urgell
www.ueu.cat / info.ueu@gmail.com
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Xavi Guillamó
xguilla@gmail.com / T. 646 489 200
INSTRUCTORS:
Xavi Guillamó, Marcel Lavaquiol, Joan Coca i Xavi Escribà.
Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana
d’Alta Muntanya (ECAM).

