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És un repte individual i al mateix
temps col•lectiu, per esquiadors
que vulguin descobrir les
recomanacions de 8 cims
seleccionats de manera especial.
 

Els cims han estat proposats per
persones vinculades a l’esquí de
muntanya a Catalunya.

Proposem 8 cims per fer al llarg
de la temporada d’esquí de
muntanya 2019-2020, mentre hi
hagi neu, quan vulgueu, al vostre
aire i amb qui vulgueu.

A final de curs valorarem els
participants més actius i els
reptes més interessants duts a
terme, de manera no
competitiva però amb moltes
ganes de passar-ho bé. Hi haurà
alguna sorpresa per aquells que
hagin ajudat a fer d'aquest repte
8 Cims una bona experiència.    

Valorarem el nombre de cims
fets, els participants més actius
entre els socis del CEG i del curs
d’iniciació, o aquells que s’hagin
mostrat més actius promovent
l’activitat, ja sigui dinamitzant
sortides com citant el repte 8
Cims a xarxes socials....

Es tracta d’un repte de
superació, per mirar de fer-ne
tants com puguem, d’acord amb
les possibilitats de cadascú.

També ens mirarem les fotos
que més ens agradin a
Instagram, amb els hashtag
#8Cims #cegesqui
@clubexcursionistadegracia 

I les fotos piulades a twitter amb
els hashtag #8Cims @cegesqui
@cegraciacat 



Molts bons records per la Marta de quan va fer
el cim en circular- sens dubte un cim per
anar de refugi o de cabana i gaudir de bones
vistes del Pirineu Oriental.
Tot i iniciar-se fa pocs anys en l’'esquí  de
muntanya, ha participat en nombroses
sortides, esdevenint una de les seves grans
aficions en temps de lleure.

Va assolir el repte en la passada edició.

MARTA CALERO (BARCELONA)P IC  DE  ROC  COLOM

2 .507M

F /S2 -S3

VALLESP IR

P IR INEU  ORIENTAL

Punts de sortida: Refugid e Conques, Mantet,
Vallter

https://cegesqui.blogspot.com/2017/03/esqui-
de-muntanya-al-refugi-les-conques.html

L’hivern del 2003 es van acumular més de 4m
de neu a les muntanyes del Pallars i l'Alta
Ribagorça... i es va fer el cim proposat, a la
capçalera de les valls que menen a Tavascan. 

En el descens amagat dels estanys de la
Ribereta al Clot de l'Escala es va dibuixar la
traça del logo de cegesqui. 
En Jaume va liderar la secció d’esquí del Club
fa uns anys i és un esquiador incansable
sempre amb ganes de descoberta. 

Va assolir el repte en la darrera edició.

JAUME JUBERT (BARCELONA)P IC  DE  MONTARENYO

2 .6 18M

F /S3

PALLARS  SOB IRÀ

P IR INEU  OCC IDENTAL

Punts de sortida: Pleta del Prat, Quanca.

Possibilitat de fer-lo amb el Montroig i el
Ventolau en travessa.

 https://cegesqui.blogspot.com/2003/02/monta
reny-2618m-montroig-sud-2864m-i.html

https://cegesqui.blogspot.com/2017/03/esqui-de-muntanya-al-refugi-les-conques.html
https://cegesqui.blogspot.com/2003/02/montareny-2618m-montroig-sud-2864m-i.html


Tria aquest cim per què en bones condicions
es pot pujar i baixar en la seva totalitat amb
esquís i ofereix unes bones vistes.
El Xavi és tècnic esportiu, instructor de
muntanya i ha estat responsable de trekkings
i
expedicions. Ha assolit diversos vuit mils com
el Gasherbrum II, el Broad Peak, el Cho Oyu o
l’Everest. Membre del Club, des de fa molts
anys col·labora en el curs d’iniciació a l’esquí
de muntanya en temes de progressió en neu.

XAVI AYMAR (OSONA)P IC  DE  SACROUX

2 .776M

PD /S3

VALL  DE  BENASC

P IR INEU  CENTRAL

Punt de sortida: Llanos de Hospital. 

https://cegesqui.blogspot.com/2018/03/pujada
-al-pico-de-sacroux_12.html

El cim què ens proposa el va fer en una de les
primeres curses d'esquí de muntanya de la
copa catalana en la que va participar.
Veterana del Club Excursionista de Gràcia, va
formar part de l’expedició que va assolir el cim
del Muztagata al 1998. Actualment imparteix
formació d’atenció sanitària al curs d’iniciació
a l’esquí de muntanya.

NEUS VIVES  ( BARCELONA)
P IC  DE  LA  SERRERA

2 .9 1 3M

F /S2 -S3

ANDORRA

P IR INEU  OCC IDENTAL

Punt de sortida: Pàrquing de Sorteny

https://cegesqui.blogspot.com/2009/03/serrer
a-de-primavera-2913m-27032009.html

Aquest cim es troba al costat d’Alòs, el petit
poble del Pallars on la Sara ha viscut durant
molts anys. Ens diu que quan hi ha neu a
cotes baixes es pot sortir directament del
poble amb esquís.
Tècnica en neu i allaus i una apassionada de
la muntanya, ha impartit els cursos de
seguretat
en terreny d’allaus a molts dels esquiadors del
CEG.

SARA ORGUÉ (PALLARS) 
P IC  DE  ROCA  BLANCA

2 .766M

PD /S3

PALLARS  SOB IRÀ

PR IR INEU  OCC IDENTAL

Punts de Sortida: Alòs d'Isil, pista de Lapre

https://cegesqui.blogspot.com/2012/01/pic-de-

roca-blanca-2766m.html

https://cegesqui.blogspot.com/2018/03/pujada-al-pico-de-sacroux_12.html
https://cegesqui.blogspot.com/2009/03/serrera-de-primavera-2913m-27032009.html
https://cegesqui.blogspot.com/2012/01/pic-de-roca-blanca-2766m.html


El Comamitjana és un cim que ja formava
part de l’anterior edició dels 8cims però que
menys esquiadors van assolir.
 

Excursionista i explorador del Pirineu Oriental,
hem pogut compartir amb ell alguna travessa
memorable, al seu bloc: Relats de muntanya,

on comparteix les novetats d’itineraris que va
traçant pel Pirineu.

SAMUEL MOLIST (OSONA)
P IC  DE  COMAMITJANA

2 .727M
PD /S3

CONFLENT

P IR INEU  ORIENTAL

Punts de sortida: Núria, Vallter, Refugi Carançà

http://relatsdemuntanya.blogspot.com
/2018/04/pic-de-comamitjana.html

El Genís ha passat molts caps de setmana al
refugi del Ventosa i Clavell. Un entrenament
que feia sovint era pujar al Bessiberri Nord,

creuar la vall de Bessiberri, baixar al llac de
Bessiberri i d’allà pujar la Bessiberri Sud,

Comaloforno i Pic d’Avellaner. 
Corredor i esquiador de muntanya, combina les
competicions de les dues disciplines. Al
2018 va encadenar 4 cims dels Alps en una
setmana en una expedició sostenible fent totes
les aproximacions en bicicleta. Va participar en
la darrera edició de la Matagalls-Montserrat amb
un molt bon paper.

GENÍS ZAPATER  (VALLÈS  OCCIDENTAL)P IC  DE  BESS IBERR I  SUD

3 .017M  

PD /S3

ALTA  R IBAGORÇA

P IR INEU  OCC IDENTAL

Punts de Sortida: Boca sud del túnel de
Vielha, presa de Cavallers. Ens suggereix
encadenar els cims del Bessiberri Sud,

Comaloforno i
Pic d’Avellaner.

http://cegesqui.blogspot.com/2013/05/volta-

als-besiberris.html

Ens proposa una ascensió que fa sovint sola a
un cim que es pot dir que té al pati de casa, a
la Cerdanya.

Alpinista catalana, va ser la primera dona de
l’Estat en assolir el cim de l’Everest al 1996. És
una gran himalaista i ha participat en moltes
expedicions. En els darrers anys ha
compaginat la muntanya amb tasques
d’escriptora i il·lustradora de contes.
     

ARACELI SEGARRA (LLEIDA)
P IC  DE  PEDRONS

2 .72 1M

F /S2

ALTA  CERDANYA

P IR INEU  ORIENTAL

Punt de sortida: Presa de Sallente

https://cegesqui.blogspot.com/2018/12/pic-de-

comamitjana-2727m-des-de-vallver.html

https://cegesqui.blogspot.com/2013/12/pic-de-

pedrons-2715m-14122013.html

http://relatsdemuntanya.blogspot.com/2018/04/pic-de-comamitjana.html
http://cegesqui.blogspot.com/2013/05/volta-als-besiberris.html
http://denamurjunior.blogspot.com/2014/02/pic-alt-de-comamitjana.html
https://cegesqui.blogspot.com/2013/12/pic-de-pedrons-2715m-14122013.html


REGLAMENT

La manera de fer-ho és
composar un correu electrònic
amb 3 fotografies, títol i crònica i
enviar-lo a    

També s’haurà d’omplir el
formulari següent, on es
comptabilitzarà el repte 8 Cims
individualment, 

Per mantenir el registre
d’ascensions realitzades els
participants hauran de
documentar l’ascensió amb
fotografies i una petita crònica a
l’estil de les entrades que es
publiquen a cegesqui.com, a
aquesta mateix pàgina web.

cegesqui.piulada@blogger.com

El títol ha de ser el nom del cim,

i la crònica ha d’informar de dia i
condicions de l’ascensió, resum
de l’itinerari i els participants.
Una de les fotografies haurà de
ser del cim.  

https://cegracia.cat/repte8cims/

https://cegracia.cat/repte8cims/


APP

Disposa de botons per consultar
en què consisteix el repte i els
cims proposats.
 

Un botó per consultar el bloc de
Cegesquí amb totes les entrades
de les diverses ascensions.
 

I botons per registrar cada
ascensió:

 

Un per accedir a omplir el
formulari.
 

I un altre per enviar el correu
amb la crònica i fotos de
l'ascensió, tot centralitzat en una
única aplicació.

Hem habilitat una nova app pel
mòbil des de la que es podrà
efectuar l'actualització dels cims
assolits, 

https://drive.google.com/file/d/1G
lQPmlndoki5g2CYqqjiRsylqacVu
U62/view?usp=drivesdk

Fotos de CEGESQUI.COM i del
concurs de fotografia de la
secció d’esquí de muntanya del
CE Gràcia.
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Descarregable a:

O bé capturant aquest codi QR:

https://drive.google.com/file/d/1GlQPmlndoki5g2CYqqjiRsylqacVuU62/view?usp=drivesdk

