59è CURS D’INICIACIÓ A L’ESPELEOLOGIA
Del 24 d’abril al 20 de maig de 2018
NIVELL
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PROGRAMA

SECCIÓ D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

CLASSES TEÒRIQUES

24 d’abril, dimarts

Presentació del curs a càrrec de Marc Pirla. Història de l'espeleologia i estructura federativa, a càrrec de Salvador Vives i Jorba.

26 d’abril, dijous

Material bàsic i tècniques de progressió, a càrrec de Marc Pirla.

2 de maig, dimecres

Alimentació esportiva, a càrrec de Clara Manchón.

3 de maig, dijous

Bioespeleologia, a càrrec de Xavier Serra.

8 de maig, dimarts

Prevenció d'accidents i tècniques de fortuna en espeleologia, a càrrec de Guillem Villagrasa.

10 de maig, dijous

Ecosistema subterrani. Protecció i interpretació del medi, a càrrec de Marta Fàbregas.

15 de maig, dimarts

Activitats de la Secció d'Investigacions Subterrànies (SIS) i del Centre Excursionista de
Terrassa (CET), a càrrec de Gemma Pirla. Examen del Curs.

17 de maig, dijous

Clausura del curset. Lliurament de diplomes. Conferència EXPEDICIÓ A IRAN 2017, a
càrrec de Ferriol Canyelles Rovira del grup Speleo Discovery.
LES CLASSES TEÒRIQUES ES FARAN AL CET ENTRE 2/4 DE 10 I 2/4 D’11 DE LA NIT.

SORTIDES PRÀCTIQUES
5 de maig, dissabte

Sortida pràctica a una cavitat horitzontal: COVA DEL TOLL (Moià).

6 de maig, diumenge

Sortida pràctica a LES FORADADES de les Pedritxes (Serra de l’Obac).

12 de maig, dissabte

Sortida pràctica a l'AVENC EMILI SABATÉ (el Garraf).

13 de maig, diumenge

Sortida pràctica a l’AVENC DEL CLUB (Sant Llorenç del Munt).

19 i 20 de maig, dissabte
i diumenge

Sortida al BARRENC DEL PLA DE PERILLÓS i BARRENC DE SANT CLIMENT (Òpol, França).
DIRECTOR: Marc Pirla Casasayas
SECRETARI: Josep Pellicer Silvestre

OBJECTIU DEL CURS
Iniciar les persones interessades en la pràctica de l'espeleologia donant-los els coneixements teòrics i pràctics necessaris
per a ser autònoms en les exploracions dins una cavitat horitzontal i vertical i així gaudir d'aquesta activitat apassionant
amb la màxima seguretat.

NORMATIVA
• Edat mínima per a participar 14 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar tanmateix l'autorització paterna/materna per
a participar en el Curs.
• Els cursetistes hauran de portar: mono de roba o similar, botes d'aigua o similar, il·luminació tipus frontal, 3 metres de corda
dinàmica de diàmetre 9 o superior i 2 mosquetons asimètrics sense tanca de seguretat.
• Els desplaçaments i dietes van a càrrec dels cursetistes.
• La direcció del Curs i el cos de monitors es reserven el dret d'excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès,
manca de capacitat o incompliment de les normes.
• Per a inscriure’s cal omplir i signar la ﬁtxa d’inscripció (“consentiment informat”) i entregar-la a la secretaria del CET – C/ Sant
Llorenç, 10 de Terrassa, de dilluns a divendres, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre.

PREU DEL CURS:
Socis CET: 75 € - No socis CET: 125 €
(+ llicència federativa, amb la corresponent assegurança.)
El preu inclou
Lloguer del material personal, classes teòriques i pràctiques, quota 2018 al CET, quota de la SIS, llibre d’iniciació a
l’espeleologia i certiﬁcat d'assistència.

Web del CET: www.ce-terrassa.cat
Correu de la SIS: sisdelcet@gmail.com

NOTA

El curs es farà amb un mínim de 5 participants, sinó, es posposaria.

C.E. de Terrassa

