FERRADA NIVELL BÀSIC
LA CALA DEL MOLI. Dia 18 de Febrer de 2018

En aquesta ocasió pe’l dia al 18 de Febrer, em preparat la ferrada més
singular i esperada de la temporada: LA CALA DEL MOLÍ
La sortida serà una matinal i es farà en vehicles particulars, repartint les
despeses entre els ocupants. Ens trobarem a les 7 h. del mati a
l’aparcament de la estació de Renfe de El Prat Ens caldria conèixer
abans del dia 15 els participants debut al material a reservar i la
disposició de vehicles.
El material imprescindible es: casc, arnés, dissipador, cinta exprés,
cinta cosida de 60cm. amb mosquetó, guants de pell o d’anar en
bicicleta, calçat de muntanya i una petita motxilla.
Per aquells que no tenen material, el club té equips en préstec. Les
unitats son limitades i es cedirà per ordre de sol·licitud, si hi ha més
sol·licituds que equips us donarem l’adreça de empreses de lloguer. Els
guants i el calçat ni es deixa ni es lloga, cadascú ha de tindre el seu.
L’avituallament recomanat per aquesta sortida matinal es de esmorzar
i com a mínim 1 litre d’aigua.
L’assegurança ha de ser la adient per aquesta activitat. Per qui no en
disposi el club li farà els tràmits. El preu de la llicencia es: SOCIS 5€;
NO SOCIS 7€.

Salutacions.
Xavier Padilla

FERRADA LA CALA DEL MOLÍ 18/02/2018
La ferrada de La Cala del Molí es bon lloc per la iniciació en la
pràctica de ferrades, hi trobarem passos amb grapes en gorges i en
parets, 8 ponts,
La aproximació es de aproximadament 10 minuts des de
l’aparcament fins a la entrada de la ferrada.
Es tracta d’una via ferrada que consta de dos trams, el primer
transcorre entre diferents illetes on uns ponts nepalins ens ajudaran
a passar d’una banda a l’altre. El segon tram es tracta d’una paret.
El color ataronjat de les roques i el fet de transcórrer per la costa fa
que aquesta ferrada sigui una de les més boniques de tota Europa.
La equipació que ens trobarem inclou 5 ponts, 3 tibetans, 1 nepalí i 1
tronc. En tot el recorregut només hi ha un lloc compromès, un
desplomat que es pot superar sense massa dificultat.
Fixa tècnica
Temps Access
Temps Tornada
Longitud Total
Desplomes
Corda
Nens

10'
15’
2,7 km
1
Opcional
12 anys

Temps Recorregut
Longitud Equipat
Desnivell Total
Ponts
Iniciació
Nivell

1,30h
580 m.
123 m.
5
Sí
K3

