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Esport

  L'escalada
L'escalada  es va crear per pujar muntanyes molt 
altes i per a projectes científics. Ara és un esport 
tècnic i molt especialitzat .

Hi  ha molts  tipus d'  escalada:  en roca, en gel  i 
escalada moderna.

L'escalada en roca: 

Per escalar en roca és fonamental el coneixement i 
el  maneig  de les  cordes,  que són  utilitzades  per 
assegurar-se i per lligar-se uns amb els altres. Un 
escalador escala mentre l'altre agafa la corda per 
prevenir qualsevol caiguda o relliscada.

Una  tècnica  anomenada  rappel  s'utilitza  per 
descendir per terrenys molt costeruts. La corda es 
fixa de mètode perquè quan l'últim escalador l'hagi 
utilitzat  sigui fàcil de despenjar.

Per fer l'escalada en roca es necessiten:

Mosquetons, cunyes, cordes...     

Escalada en gel: 

Per fer rutes plenes de neu necessitem: un piolet 
per fer esglaons, forats per enganxar-hi la corda.

Per fer rutes amb neu més profundes o plenes de 
gel necessitem: grampons o sobresoles amb 12  o 
més claus metàl·lics  afilats que s'adapten a cada 
bota.

Per  fer  rutes  glacials  és  necessari:  cabestrells  i 
equip addicional per  si algun escalador cau per una 
esquerda pugui ser pujat amb rapidesa.

Per als que els agradi escalar en poden  aprendre 
en un club dels que hi ha per tot el món.

També podem aprendre'n  amb amics que ja tenen 
experiència o amb guies  professionals.  

Per als interessats us recomanem  aquestes pàgines 
web:                                                                   

 http://www.desnivel.es/

 http://www.fedme.es/

http://www.mendikoweb.com

Hi trobareu informació sobre muntanyisme, refugis 
i senders, temps, clubs i mercats de segona mà. 

Paret de roca a Els Cabrales a la Vall d'Ordesa, Huesca 
.

 Gel a El Monte Perdido cara nord, Huesca

Aquest esport és una manera de conèixer la natura, 
de fer amics,  i et dona la sensació de llibertat.

Us recomanem  que ho proveu.

(Si ho feu, que sigui amb algú amb experiència !)
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