A.E. Talaia GDJ20220707_024

GRUPdJOVES

FITXA TÈCNICA
DESCENS DEL BARRANC DE L’INFERN
PALLARS JUSSÀ/SOBIRÀ
DIJOUS 7 DE JULIOL DE 2022

646 m
96 m
1 h - 1 h 15 min
2 h - 2 h 15 min
25 min
Inici 31T 338829 4682824 Alt 645 – Final 31T 338244 4682859 Alt 549
€

Cost de l’activitat: el cost del desplaçament repartit entre els joves que hi participin.

PUNT DE SORTIDA: AE TALAIA
Ens trobarem a les 7 del matí al local social de l’AE Talaia (c. del Comerç, 4, de Vilanova i la Geltrú). L’horari previst d’arribada
a Vilanova és a les 17.45 h, aproximadament.

Descens del barranc de l’Infern (Pallars Jussà/ Pallars Sobirà) - 7 de juliol de 2022 - Grup de Joves de l’AE Talaia

DESCRIPCIÓ
Sens dubte, si tenim un bon nivell d’aigua, gaudirem d’un fantàstic descens combinant
barranquisme i espeleologia. Després del primer ràpel, d’uns quants ressalts i petits tobogans, ens
espera un segon ràpel i un caos de blocs encastats formant una cova amb una gran sala. Des de
l’interior, observarem la llum que entra pels forats entre els blocs i la boca principal. Al sortir de la
sala, passarem per uns passadissos força estrets. Els ràpels i ressalts posteriors no tenen cap
dificultat; gairebé tots són de 5 metres. L’últim és el que ens dona, després d’un ressalt, el final del
descens. Té la particularitat de davallar-lo per sota d’una roca. Un senderó 50 metres abans de la
confluència amb la Noguera Pallaresa mena a la tirolina de sortida que ens portarà fins l’altra vora
del riu.
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HORARIS
07.00 Sortida del local social de l’AE Talaia (c. Comerç, 4).
10.30 Inici de l’aproximació.
11.45 Inici del descens.
14.00 Finalització del descens.
14.30 Dinar.
17.45 Arribada a Vilanova (aproximadament)

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calçat esportiu o bota de muntanya de canya alta per al barranc (sola en bones condicions).
Calçat de recanvi.
Banyador i tovallola.
Per aquells que portin ulleres, és recomanable fixar-les per no perdre-les.
En el cas d'usar lents de contacte és recomanable portar unes ulleres de natació per no
perdre-les.
Roba d'abric, en funció de la previsió meteorològica o època.
Es pot utilitzar una samarreta tèrmica (licra) sota del neoprè. Les de cotó no són
recomanables.
Barretes energètiques i aigua per portar durant el barranc (aproximació, retorn, etc).
Esmorzar i dinar.

MATERIAL DE PROGRESSIÓ
Utilitzarem l’equip de què disposa el GET (Grup Espeleològic Talaia), excepte els guants. El cost del lloguer
del material de progressió l’assumirà el Grup de Joves.
•
•
•
•

Casc.
Neoprè complet: jaqueta, peto i escarpins.
Talabard amb bagues de seguretat.
Mosquetó i davallador.

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR
, amb DNI
de

, pare/mare/tutor

, autoritzo el meu fill / la meva filla a participar en

l’activitat “Descens de barranc de l’Infern” que es fa el dijous 7 de juliol de 2022, i n’assumeixo el risc que
se’n pugui derivar.
Signatura:
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