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Carles Albesa,escalador
El professor d'Educació Física de l'IES LLiçà, en el 
seu temps lliure, fa escalada. Encara que es tracta 
d'un  esport  que  no  atrau  a  tothom  ens  hem 
proposat saber-ne més a través d'aquesta enquesta.

En  Carles  Albesa  durant  els  caps  de  setmana  és 
instructor d'escalada, i això vol dir que dóna classes 
a   principiants  en  fase  d'  inici  però  també  a 
esportistes que ja en saben, en aquest cas els fa 
perfeccionament.  En  Carles  ensenya  a  joves 
catalans  i  de  diferents  llocs  d'Espanya.  Ha 
col·laborat  durant  6  anys  en  el  Centre  de 
Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya. Alpinistes que 
volen perfeccionar-se i millorar.

Ha  ensenyat  a  escalar  als  alumnes  de  l’IES,  al 
rocòdrom dels Galliners, a Montserrat i a Bellaterra. 
Sempre amb alumnes del Projecte Licano.

Diu  que  ha  estat  escalant  a  tota  Catalunya 
(Montserrat, Montroi,...) i gairebé per tota Espanya 
(Pics d’Europa, Penyal d'Ifac,...) i també ha estat a 
Europa (Alps,  Dolomites,...)  i  a  d'altres  continents 
(Xina, Paquistan, Malàisia,...).

El material per més adequat per a anar a més de 
3000 metres d'altura consta de: tendes, sacs, roba 
d'abric,  impermeable,  ulleres,  guants,  botes  de 
plàstic, grampons i piolets. I per a l'escalada sense 
neu: cordes, peus de gat, mosquetons,...

A ell li agrada anar a la  muntanya, perquè és uns 
dels llocs on encara pot estar tranquil, gaudint de la 
natura sense modificacions.

Els  seus  pares  ja  escalaven,  i  els  seus  fills, 
segueixen ja la mateixa tradició.

En Carles i el seu pare 

Comenta somrient que ell se sent més còmode entre 
cordes, penjat a 300 metres d’alçada, que en una 
discoteca o anant a  Port Aventura.

També  li  agrada  esquiar  i  per  aquest  motiu 
col·labora amb l’organització de l’esquiada de l’IES.

Confirma  que  les  seves  millors  experiències  han 
estat sempre  a  la muntanya: la que va tenir més 
ressò  internacional  va  ser  l'escalada  que va  fer  a 
Malàisia, a l'Illa de Borneo.

En Carles a Borneo

Allí va estar 28 dies penjat en una paret, obrint una 
ruta  que  va  ser  la  primera  mundial.  Tot  això  va 
passar l'any 2000.

Glossari:
Via Ferrada: són itineraris verticals equipats amb 
material  divers:  claus,  grapes,  preses,  passamans, 
cadenes,  ponts  tibetans  i  nepalès  i  tirolines  que 
permeten  d'una  manera  segura,  arribar  a  zones 
remotes de difícil accés per senderistes i no avesats 
a  l'escalada.  Per  garantir-ne  la  seguretat  hi  ha 
instal·lat  un cable d'acer  durant  tot  el  recorregut, 
que amb l'arnés, provist d'un dissipador d'energia i 
mosquetons especials de via ferrada (marcats amb 
una K) ens asseguren en cas de caiguda. La zona 
clàssica de vies ferrades es troba a les Dolomites, a 
Itàlia,  encara  que  també  són  força  populars  a 
França, a Suïssa, a Alemanya i poc a poc a Espanya.

Mosquetó: Estri,  emprat  en  l'escalada,  en  forma 
d'anella, d'acer o d'aliatges lleugers, que, mitjançant 
un  ressort,  pot  obrir-se  vers  l'interior  a  fi  de 
passar-hi una corda o el forat d'un pitó. 

Grampó: Armadura metàl·lica proveïda de diverses 
punxes i que hom subjecta sota la sola de les botes 
per avançar sobre el glaç o la neu molt dura.

Piolet:  És  una  eina  utilitzada  en  determinats 
esports de muntanya: l'escalada en gel, l'alpinisme i 
l'esquí de muntanya.                                        


