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Proposem 8 cims per fer al llarg
de la temporada d’esquí de
muntanya 2021-2022, mentre hi
hagi neu, quan vulgueu, al vostre
aire i amb qui vulgueu.

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

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.

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....

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

PIC DE SACROUX
2.776M
PD S3
PIRINEU ARAGONÈS
RIBAGORÇA

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

XAVIER AYMAR (OSONA)
En Xavi ha triat un cim que 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.

PIC DE ROCA BLANCA
(O PIC DE MOREDO)
2.766M
PD/S3
PIRINEU OCCIDENTAL
PALLARS SOBIRÀ

Punt de sortida: Alòs d’Isil, pista de Lapre
https://cegesqui.blogspot.com/2012/01/pic-deroca-blanca-2766m.html

SARA ORGUÉ ( PALLARS)
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.

PIC DE BESSIBERRI SUD
3.017M
PD/S3
PIRINEU OCCIDENTAL
ALTA RIBAGORÇA

Punts de sortida: Boca sud del túnel de Vielha,
presa de Cavallers. Ens suggereix encadenar
amb Comaloforno i Pic d’Avellaner.
https://cegesqui.blogspot.com/2016/04/bessib
erri-sud-pel-barranc-de-malavesina.html

PIC DE SUBENUIX
2.949M
PD/S3
PIRINEU OCCIDENTAL
PALLARS SOBIRÀ

Punts de sortida: Estany Sant Maurici
https://cegesqui.blogspot.com/2010/01/subenu
ix-i-pic-del-portarro.html

GENÍS ZAPATER (VALLÈS OCCIDENTAL)
El Genís ha passat molts caps de setmana al
refugi Ventosa i Calvell. El seu entrenament
clàssic pujava a Bessiberri Nord, creuava la vall
i baixava al llac de Bessiberri i d’allà pujava a
Bessiberri Sud, Comaloforno i Pic d’Avellaner.
3 cims màgics, amb postes de sol que li
arribaven a l’ànima. Corredor i esquiador de
muntanya de competició. El 2018 va
encadenar 4 cims dels Alps en una setmana:
Mont Blanc, Gran Paradiso, Cervino i Monte
Rosa en una expedició sostenible fent totes
les aproximacions en bicicleta.

RICARD MARTINEZ (BARCELONA)
En motiu del centenari del CEG es proposa un
homenatge a l'Ernest Mallafré, soci del Club i
primer president del GEDE.. Mallafré era un
gran esquiador i escalador que va perdre la
vida en una allau baixant del Monestero.
En Ricard és un Esquiador de planter, amant
dels viratges curts al bosc. Té una llarga
trajectòria al món de l'excursionisme,
coordinant sortides, oferint formació,
impulsant seccions i propostes per massissos
d’arreu del món. .

PALA ALTA DE
SARRADÉ
2.983M
PD/S3
PIRINEU OCCIDENTAL
ALTA RIBAGORÇA

Punts de sortida: Caldes de Boí, Presa de
Cavallers, Refugi Ventosa i Calvell
https://cegesqui.blogspot.com/2014/03/palaalta-de-sarrade-2983-m-i-pic-de.html

PITO COSTA (BADALONA)
Proposa un cim que va descobrir preparant el
primer volum de les guies que ha elaborat. Té
tot el que esperem d’una sortida amb esquís:
ruta circular amb un cim estètic, poc conegut,
vistes sensacionals i s’hi arriba amb esquís als
peus. Esquiador entusiasta, en Pito, ha
realitzat altes rutes amb esquís per tot el
Pirineu (fent la travessa integral en 3 ocasions)
i massissos de tot el món (Alps, Atltes, Caucas,
Cordillera Blanca, Pamir, etc.). Amb en Carles
Lluch han elaborat una guia amb 50 itineraris
d’esquí de muntanya pel Pirineu Català.

TUC DE SARRAHERA
2.634M
F/S3
PIRINEU OCCIDENTAL
VAL D'ARAN

Punts de sortida: Boca sud túnel de Vielha
https://cegesqui.blogspot.com/2011/03/tuc-desarrahera-2645m19032011.html

PIC DE MORTIERS
2.605M
F/S2-S3
PIRINEU ORIENTAL
CAPCIR

Punts de sortida: Estació de Formigueres
https://cegesqui.blogspot.com/2009/12/pic-demortiers-2605m.html

CLÀUDIA RAMOS (VAL D’ARAN)
Proposa un cim proper a casa seva, no molt
conegut i que té diverses possibilitats
d’ampliar la volta en la seva ascensió. S’ha fet
en alguna edició del Ralli del CEC i quan hi ha
portat amics, sempre ha estat un gran èxit de
sortida.La Clàudia és una esquiadora
incansable que ha traçat molt al Pirineu i
arreu. El 2014, juntament amb en Marc Ferrer,
van crear el web esquidemuntanya.com, un
punt de trobada d’esquiadors que gestiona
encara en l’actualitat.

NÚRIA BURGADA (CERDANYA)
Ens proposa un cim de la Cerdanya per on
ella fa esquí de muntanya. Li agrada la bellesa
d’aquesta ascensió que recomana pujar per
Formigueres i sobretot baixa per la bonica Vall
de Galba.La Núria és una apassionada de la
natura i per extensió de les muntanyes. A
l’hivern fa esquí de muntanya a diari i entén la
muntanya com a filosofia de vida: una
oportunitat per aprendre, entendre i
comprendre. Sempre ha posat en valor la
tasca de les dones en el món rural.

PIC DE COMAPEDROSA
2.942
PD/S3
ANDORRA

Punt de sortida: Arinsal
https://cegesqui.blogspot.com/2010/03/comape
drosa-2942m-06032010.html

LAURA ORGUÉ (IGUALADA)
Des que viu a Andorra, cada any fa diversos
cops aquesta ascensió. El cim, des d'Arinsal,
ofereix moltes possibilitats de descens: la
canal del Canut si hi ha condicions, la pala de
Ruf o per l’estany Negre remuntant la collada
de Santfons. Campiona del món de cursa
vertical d'esquí de muntanya, i de quilòmetre
vertical en curses de muntanya, a més
d'olímpica d'esquí de fons en tres ocasions (als
jocs d'hivern de Torí, Vancouver i Sotxi)
obtenint les millors classificacions de l'estat en
esquí de fons femení.

REGLAMENT

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.

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

cegesqui.piulada@blogger.com

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

https://cegracia.cat/repte8cims/

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.

APP

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

Disposa de botons per consultar
en què consisteix el repte i els
cims proposats, i un mapa amb
l'ubicació dels cims:

App descarregable per android:

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

App descarregable per IOS:

#8cims Android

#8cims IOS

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.
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