ESPELEO GRUP ANOIA (EGAN), Pl/Doctor Joan Mercader s/n, 08700 – IGUALADA
Telf./Fax 93054672 – 669240476; e-mail: raid.egan@lycos.es

EXPEDICIÓ EGAN 2006 PIC LENIN 7.134 MTS.
INTRODUCCIÓ
Aquest dossier, correspon a un projecte alpinístic d´un equip de quatre persones
membres totes elles del centre excursionista Espeleo Grup Anoia (EGAN), entitat de la ciutat d
´Igualada.
És un projecte que es duu a terme gràcies a les aspiracions i inquietuds de cadascun
dels components de l´equip, superació, motivació, amistat, convivència, il·lusions;
característiques totes elles necessàries i imprescindibles tant a la vida com a la muntanya. Per
això, us agraïm el vostre interès i el temps que dedicareu a la valoració d´aquest projecte.

COM SURGEIX LA IDEA
La idea de l´ascensió al Pic
Lenin de 7.134 metres d
´alçada, sorgeix després de
varis anys d´expedicions al
Perú, Bolívia, Estats Units,
Marroc i Alps.
En cadascuna d´aquestes
aventures hem aconseguit
fites
cada
cop
més
importants,
amb
més
alçada, vies més tècniques,
amb més compromís i més
autonomia, de forma que
sempre hem tornat més Pic Lenin 7.134 mts
motivats i encoratjats per
assolir nous reptes.
Per aquesta raó ens hem marcat el repte de superar la barrera dels 7.000 metres d´alçada,
sense la utilització de mitjans externs: ni oxigen, ni portejadors.
Amb una alçada de 7.134 metres, el Pic Lenin seria la major altitud aconseguida per qualsevol
membre del centre EGAN en tota la seva història d´existència.
QUÈ ÉS L´EGAN ?
L´EGAN és un centre amb seu a Igualada, inscrit a la Federació Catalana d
´Espeleologia (FCE) i a la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i alhora
grup filial del Centre d´Estudis Comarcals d´Igualada (CECI).
Les activitats que realitza estan relacionades amb el món de l' espeleologia, alpinisme, descens
d´engorjats, escalada, excursionisme i esports d´aventura en totes les seves vessants lúdiques
i de recerca.
En la seva tasca didàctica, anualment i durant més de 15 anys ha realitzat treballs d
´ensenyament mitjançant la realització de cursos d´iniciació a l´Espeleologia i el Descens d
´Engorjats, tots ells oberts a tots els interessats en descobrir aquestes disciplines.
Amb una antiguitat de 16 anys, és el centre de Catalunya amb més socis federats a la
Federació Catalana d´Espeleologia.
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SITUACIÓ DEL PIC LENIN
El pic Lenin de 7.134 metres d
´alçada, està situat a l´Àsia Central, a
la
frontera entre Kyrgyzstan i
Tajikistan. A l´est d´aquest països
trobem la Xina, i al Sud-Oest, l
´Afganistan. Es el segon pic més
elevat del Pamir, nom que en persa
“Pai-nir” vol dir “el peu del pic
muntanyenc”.
El Pamir es un altiplà de l’Àsia
Central al nord-oest de l’Himàlaia, que
cobreix una superfície d’uns 120.000
quilòmetres quadrats; i és, després
del Himàlaia, la major serralada del
planeta. La serralada del Karakorum Nens del Kyrgystan
el connecta amb el Himàlaia i la
serralada de l´Alay amb el Tien Shan. L´elevació mitjana d´aquest immens massís és de 4.000
metres, i per tant les seves glaceres (entre elles la de Fedchenko de 72 Km.), i els seus pics, el
més alt dels quals es a Xina (7.750 mts. d´alçada del Muztag-Ata), li han merescut el nom de
“El Sostre del Món”.
El Pamir va romandre inexplorat fins al 1871, en el que el geògraf rus Alexis Fedchenko
va descobrir el primer cim de set mil metres d´alçada , el avui conegut com el Pic Lenin.
Durant quasi tota la història de la URSS el Pamir va ser, junt amb el Tien Shan, l´únic
lloc on els alpinistes soviètics es podien posar a prova a si mateixos i perfeccionar la seva
tècnica alpinística.

El pic Lenin, pic Lenina en rus i Chon Ton en llengua local, és un dels 5 pics de 7000
metres de l’antiga Unió Soviètica
HISTÒRIA DEL LENIN
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El seu descobriment correspon a Alexis Fedchencko al 1871; el va batejar com el pic
Kaufman, pel general - governador de Turkestan - Pavel Kaufman. Posteriorment, una
expedició internacional el va rebatejar amb el nom de Pic Lenin ,al 1928.
Aquesta darrera expedició, formada pels alpinistes alemanys, Allwein, Win i Snaider,
va generar certa controvèrsia per la inexistència de fotografies. No és fins al 1957,que un
alpinista uzbek va trobar en el cim les restes de les ulleres d´un d´ells, confirmant així l’ascensió
a cim de l’expedició.
La història d´aquesta muntanya recorda les tragèdies més grans de l´alpinisme soviètic.
En 1974, un torb a prop del cim, va acabar amb la vida de tot un equip femení format per les
nou muntanyenques més destacades de l´època. En 1990 una allau va sepultar per sempre a
43 alpinistes de varis països en el Camp II. No obstant això, el Lenin continua sent un objectiu
previ molt adient, abans d´iniciar expedicions al Himàlaia.
Existeixen 16 rutes diferents, nou per la cara Sud i set per la Cara Nord, totes elles de
dificultat similar (5A soviètic), que equivaldria a un grau alpí de MD/ED - (Molt Difícil /
Extremadament Difícil Inferior). La ruta normal es fa per la cara Nord i s’assoleix el cim
passant pel pic Razdelnaya (6150 metres), - veure ruta nº 1 -.
LA RUTA ESCOLLIDA
Pic Lenin 7134 mts

L’ascensió fins al cim dependrà de dos factors
principalment: les condicions físiques i psíquiques de cada
alpinista; i de la seva capacitat per aclimatar-se a l’alçada
i a la meteorologia.
Es crearan diferents campaments a diferents
alçades, tenint sempre com a referència el Camp Base, que
no només serà el punt de partida, sinó el centre logístic i el
lloc de descans dels diferents períodes d’aclimatació.
El Camp Base (CB) està situat a la prada d´AchikCamp 1 a 4.200 metres.
Tash. Fins aquí s’arriba normalment en helicòpter, però la
nostra expedició optarà pel transport en autobús o camió,
en un itinerari de 8 a 10 hores de durada.
Camp 1 (4.200 mts.): L´ascensió comença en el propi CB fins el Coll dels Viatgers
(4.100 mts., 1-2 hores des de el CB ). Del Coll dels Viatgers s´ha de baixar a l´altre banda fins a
3500 mts. i girar a la dreta, cap a la glacera del Lenin. Després d´una llarga pujada per la
glacera, sense guanyar molta altitud, es planta el Camp 1 (C 1) a 4.200 mts. (4 – 6 hores).
Camp 2 (5.300 mts.): Des del C1 pujarem una pendent de neu i glaç fins a 4.850
mts., amb una dificultat tècnica afegida, la presència d’esquerdes. La ruta gradualment va
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girant cap a la dreta , passant per zones d´alt risc d´allaus, fins arribar al Camp 2 (C2) situat a
5.300 mts. (8-10 hores). En els dies de sol s’arriben a temperatures molt elevades, és per això,
que es coneix aquest lloc com a “La Paella”.
Camp 3( 6.150 mts.): Des del C2 es remuntarem una
pendent de neu fins a la cota 5.800 mts.. Continuarem fins
la cúpula de neu del pic Razdelnaya.
Una de les dificultats a tenir en compte en aquest tram
és el gran perill d´allaus que hi ha després de les ventades.
S´instal·la el camp 3 (C3) a l´altre banda de la cúpula, a
6.150 mts. (6-8 hores).
Travessia del C1 al C2

Cim (7.134 mts.): Des del
C3 seguirem, per l´aresta oest.
Es tracta d´una aresta ampla i força senzilla, tot i que de
vegades hi ha vents huracanats que fan impossible la
progressió per la mateixa.
Alguns grups prefereixen instal·lar un campament més
, Camp 4 a 6.700 mts., perquè l´aresta es molt llarga ( 10-11
hores fins al cim ).
Descens: Per descendir fins al Camp Base, farem servir la
mateixa ruta que la d’ascensió. Després de fer cim, s’arribarà
al Camp 3, on després d’un merescut descans, a l’endemà,
s’iniciarà el descens
al Camp Base, amb una durada
estimada de tot un dia.

Cresta Pic Lenin.

DATES DE L´EXPEDICIÓ
L´expedició sortirà de Barcelona el 5 d´Agost de 2006 direcció Moscou. Aquí es farà
escala, per dirigir-se a continuació al Kyrgyzstan. Arribant a la capital, Bishkek, el dia 6 d
´Agost a les sis del matí.
Desprès d´un dia de descans, el dia 07 d´Agost agafarem el vol direcció Osh on
realitzarem les ultimes compres i des d’aquí, amb camions, i amb tot el nostre material d
´alçada ens duran al Camp Base.
Aproximadament estarem dues setmanes realitzant tasques d´aclimatació i
condicionaments
de
camps
d´alçada,
fins
el
dia
d´atac
al
cim.
La tornada a Barcelona es realitzarà el dia 26 d´Agost .
Són dates triades no només per ser compatibles amb els calendaris laborals de cada
component del grup, sinó que entren dins del període recomanable per l’ascensió al Lenin,
comprès entre 20 de juny i 1 de Setembre.
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EQUIP

Posets (3.375 mts.) Ascensió hivernal per la Canal Jean Arlau.

Manel Galán (11/07/1958) EGAN

-

Ascensions a pics de 6.000 mts. dels Andes (Nevado
Urus, Nevado Ishinca, Tocllaraju, Huascarán ....)

-

Ascensions a pics de 5.000 i 4.000 mts. a l´Àfrica
(Kilimanjaro, Punta Lenana - Monte Kenya - )

-

Ascensions a pics de 4.000 mts. als Alps (Mont Blanc,
Gran Paradiso, Dent du Geant, Cerví, Marmolada .....)

-

Ascensions hivernals als pics de 3.000 mts. dels Pirineus
(Aneto, Posets, Mont Perdut, Pica d ´Estats, ....)

-

Escalada en Gel a Boi, Pedraforca, Benasc
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Toni Mena (17-06-1971) EGAN

-

Ascensions a pics de 6.000 mts. dels Andes (Cerro
Aconcagua, Cerro Manso, Cerro Bonete, Nevado Urus,
Nevado Ishinca, Tocllaraju, Huascarán ....)

-

Ascensions a pics de 5.000 i 4.000 mts. a l’Àfrica
(Kilimanjaro, Punta Lenana - Monte Kenya - )

-

Ascensions a pics de 4.000 mts. als Alps (Mont Blanc,
Gran Paradiso, Cerví, Marmolada .....)

-

Ascensions hivernals als pics de 3.000 mts. dels Pirineus
(Aneto, Posets, Mont Perdut, Pica d´Estats, ....)

-

Ascensions a pics de 3.000 mts. de l´Estat Espanyol
(Mulhacén, Veleta ...)

-

Escalada en Gel a Boi, Gavernie, Pedraforca, Bielsa
Escalada en Roca a Pedraforca, Maladeta, Cadí, Vilanova
de Meià, Montserrat, Ports de Beseït

David Rey (29/09/1973) EGAN

-

Ascensions a pics de 6.000 i 5.000 mts. dels Andes
(Ancohuma, Illinami, Huayna Potosí ....)

-

Ascensions a pics de 4.000 mts. als Alps (Dent du Geant,
Gran Paradiso, Marmolada, Breithorn´s .....)

-

Escalada en Roca Yosemite, Smith Rocks,
Colorado, Indian Creek, Joshua Tree.

-

Escalada a Cerdanya

-

Escalada en Roca a Vilanova de Meià, Montserrat,
Montrebei, etc.

-

Escalada en Gel a Boi, Pedraforca, Benasc

Utah,

Ascensions hivernals als pics de 3.000 mts. dels Pirineus
(Aneto, Posets, Mont Perdut, Pica d ´Estats, ....)

Oscar Márquez (28-04-1974) EGAN
- Tècnic d’Esports de Muntanya nivell 1 (Centre de
Formació de Tècnics Esportius de l’Escola Pia de
Catalunya)
- Cursant nivell 2 de Tècnic d’esports de Mitja Muntanya i
Barrancs, (Centre Alt Rendiment Sant Cugat).
- Ascensions a pics de 5.000 i 4.000 mts. a l´Àfrica
(Kilimanjaro, Punta Lenana - Monte Kenya - )
- Ascensions a pics de 4.000
mts. dels Alps (Petit
Combain, Dent du Gegant, Paradiso, Breithorn´s ...)
- Ascensions a pics de 4.000 mts. del Marroc (Toubkal, Ras
Ounonakrim, Timezguida,....)
- Ascensions hivernals als pics de 3.000 mts. dels Pirineus
(Aneto, Posets, Mont Perdut, Pica d ´Estats, ....)
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-

Escalada en Gel a Boi, Pedraforca, Benasc

-

Escalada en Roca a Montserrat , Vilanova de Meià, etc.

8

