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XVè CURS D'INICIACIÓ AL DESCENS
DE CANONS I ENGORJATS

DEL 28 DE MAIG AL 13 DE JUNy

GRUP ESPELEOLÒGIC TALAIA

OBlECTID

/

~

BASES

• L'edat miaima d'admiuió és de 14 aays, tots els meaorl d'edat baaraa de praenlarautorització

pa......

• La dirccriócs racnael tIret .'adnrissi6, ahimmel .'u:dasíó de """'01ahmuIie que DO

lepIUi les i.aItma::i..dels moai.tan o filie realiIz:i aIpD tipas .'aa.ióaJIdraria a la ccmapa
.yoaia o a la~ deJ.1IIIeilti.

• Tu Ja diRa:ió COllI ......1Un DO esr- IU' eelu dels poaibIes daays f"1IÏC:I o lDIIIaiaIs
lIaiYab del fel • DO""la iIlstnxd....__ton.

• Cal ....a coaiiSI!r li es pateU qaaIsnal....wtia.

• Cal saba' 1IICdar.

• La finalitat d'aqual wn b la iniciació a les téaliques emprades en el

descens de canons i eDgUIjats

PROGRAMA D'ACTIVITATS

.La .... f sm 't¡al_,..nahBmI.Ia20-.JCIb."~allcx:aIlDCiaI."TalaiLA"

smtie pr:àcti.... es sortiJà,.......- 'a l'hora ClDII.......... tia "local ••'A.LTalaia.

INFORMACIÓ (INSCRIPCIONS

• A l'''''1DCÏaI*.'AiJq =M Eaua" . g" T.-, ciC ç.- 4ViIaama i la GeII:ní.
Dijous i Din:ruba lleies 2O=30h•• ZZ:GOh. (al ......'_i1at).

• Allelèfon: 6J3466J80(ToDi)

• Per rorTeU electrònic: get@setalaia.cat

Diumenge 9 de juny Quarta sortida pràctica

Dimarts 28 de maig Presentació del rocs e Historia del descens de canons.

Dijous 30 de maig Material i tecniques de progressió amb i sense corda.

Dissabte 1 de juny Primera sortida pràctica.

Diumenge 2 de juny Segona sortida pràctica.

Dimarts 4 de juny Ecologia i protecció del medi.

Dijous 6 de juny Seguretat i prevenció d'accidents

Dissabte 8 de juny

Dijous 13 de juny

Tercera sortida pràctica

Cloenda del curs

• La daca límit d'iluaipció serà el 23 de maig. El oombre de placa és limitat.

• El preu del curs és de 120euros, que caldrà abonareu el mommt: de formalitzar la Uuaipció.

• El preu del (Un indou:

- Assegurança.

- Material penooal i col·lectiu.

- Desplaçaments a les sonides pràctiques.

• L'alwnne ha de portar:

- Roba i calçat adequat per anar a la muntanya.

- Material d'acampada i menjar.

- Calçat per realitzar l'activitat.




