
CURSOS 2019
FORMA'T I GAUDEIX 
DE LA MUNTANYA
· Alpinisme
· Escalada
· Vies Ferrades



Teòrica: 27 de 
Febrer
Pràctica: 2 i 3 de 
Març
Preu: 92€ socis, 
113€ no socis 

Teòrica: 3, 10 i 17 d’Abril
Pràctica: 6, 7, 13 i 14 d’Abril

Preu:  127€ socis, 
150€ no socis

MONOGRÀFIC  
D’ALPINISME
Iniciar-nos en les 
tècniques d’alpinisme (progressió de neu,  grampons, 
piolet, material tècnic, etc.) amb l’objectiu d’adquirir  
coneixements que permetin realitzar ascensions d’alta 
muntanya, de baixa di�cultat i de forma autònoma. 

CURS D’ALPINISME 

NIVELL II

Volem aprofundir en els coneixements d’alpinisme i les 

seves variables. És l’especialitat més global de totes pel 

medi on es realitza; la roca, la neu i el glaç.  

L’objectiu és adquirir coneixements i capacitats per a 

realitzar ascensions d’alta muntanya, de di�cultat mitjana, 

de manera autònoma.



Teòrica: 16, 23 i 30 d’Octubre
Pràctica: 19 i 20, 26 i 27 
d’Octubre
Preu: 127 € socis,150 € no socis 

MONOGRÀFIC  VIES FERRADES

Teòrica: 5 de Juny
Pràctica: 8 i 9 de Juny
Preu: 92 € socis, 113 € no socis

L’augment de vies ferrades i 
la popularització d’aquests 
itineraris exigeix seguir unes 
normes de seguretat per 
poder-los realitzar amb més 
responsabilitat. La presència 
de cables, escales, ganxos i 
ferros pot produir una 
sensació falsa de seguretat. 
Aquest monogrà�c servirà 
per a repassar conceptes 
necessaris per a garantir-ne 
el gaudi sense riscos.

Aquest curs té com a objectiu el formar a l’alumnat en tots 
els coneixements necessaris per poder desenvolupar 
aquesta activitat esportiva amb total seguretat i 
autonomia . L’activitat està pensada per a escalar vies 
d’escola equipades amb més d’un llarg.

CURS D’ESCALADA 
EN ROCA  NIVELL II



Centre Excursionista d’Esplugues / Espluga Viva
Tel.: 93 473 39 09 (tardes de 4 a 8)

Sant Francesc Xavier, 9 - 08950
secretaria@esplugaviva.cat

www.centreexcursionistaesplugues.cat
www.glacera.com

Forma’t i gaudeix de la muntanya 

El Centre Excursionista d’Esplugues forma part de l’Associació 

Espluga Viva, promou la pràctica de l’excursionisme en totes les 

seves modalitats. 

El coneixement i estima pel paisatge natural del territori i el 

respecte a la biodiversitat formen part de la �loso�a de l’entitat.

L’objectiu dels cursos és formar-nos en les diferents especialitats, 

amb la �nalitat de realitzar-les correctament, progressar i 

gaudir-ne al màxim.

El CEE forma part de  l’Escola d’Esports de Muntanya Glacera, que 

pertany a la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de 

Catalunya) i els seus intructors són titulats per l’ECAM (Escola 

Catalana d’Alta Muntanya).


