
 
CURS D’ESQUÍ DE MUNTANYA 
  
Dates:  

-12 de març: presentació del curs i xerrada de material, formalització de les inscripcions (20h. CquiE – Puig-reig) 
-14 de març: sortida pràctica a la vall de Sorteny (Andorra), al acabar sessió teòrica de tècniques de progressió, 
orientació i interpretació de mapes. possibilitat de pernoctar al refugi de Sorteny. 
-15 de març sortida practica a la vall de Sorteny. 
-28 de març: sortida pràctica a la vall de Ransol (Andorra), al acabar sessió teòrica de nivologia, allaus i seguretat a la 
muntanya, possibilitat de pernoctar a la vall (ho estem mirant) 
-29 de març: sortida pràctica a la vall de Ransol .Al acabar, cloenda i lliurament de diplomes. 
 
Descripció: 

L’Esquí de Muntanya és el mitjà que ens ajudarà a moure’ns per l’alta muntanya hivernal. 
Amb el curs donarem els coneixements bàsics de l’esquí de muntanya per començar a fer sortides fàcils i amb 
autonomia. 
Docents : Marcel Lavaquiol i Xavier Guillamó (Tècnics de l’ECAM – Escola Catalana Alta Muntanya) 

Requeriments personals:  

Es demana un nivell d’esquí alpí de viratge paral·lel i coneixement de l’amuntanya hivernal. Poder fer un mínim de 500 
metres de desnivell. 
Aquests coneixements és valoraran en la primera sortida pràctica. En cas de no tenir el nivell mínim exigit no es 
tornarà l’import de la inscripció 
 

Material necessari:  

-Esquís amb fixacions de muntanya, pells de foca i ganivetes 
-Botes d’esquí de muntanya i grampons. 
-Roba adient per a l’època hivernal, sac de dormir o màrfega. 
-Casc, ARVA, pala i sonda són obligatoris. 
Part d’aquest material es pot llogar a les ENTITATS i/o botigues, o bé demanar-lo a la FEEC mitjançant la direcció del 
curs. 
 

Normes del Curs: 

-Places: mínim8, màxim16 cursetistes. 
- Caldrà tenir la llicència esportiva de la FEEC any 2015, tipus D, o tramitar una assegurança temporal pels die del curs 
(5€xdia). 
-Edat mínima 16anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada pels pares o tutors. 
-La direcció del curses reserva el dret de modificar el programa, si les condicions meteorològiques ho aconsellen. 
-Els viatges ,àpats i pernoctacions, inclòs el refugi, aniran a compte de l’alumne. 
 

Inscripcions: 

Plaç màxim divendres 6 de març a formatbergueda@gmail.com us respondrem amb més informació dels següents 
passos. 
 
120€ per alumne, preu amb subvenció de la FEEC.  
135€ per alumne sense llicència anual (a aquest preu s’haurà d’afegir el cost de la llicència temporal) 
 
NO S’ACCEPTERÀ NINGU QUE NO ESTIGUI INSCRIT. 
 

Contacte: 

Nom: Bernat Llobet 
Telèfon: 678 623 531 
Correu electrònic: formatbergueda@gmail.com  
Organitzat per: 

CquiE 

 


