
Les inscripcions es faran tots els dimarts, de 
19,30 h a 21,30 h, a la seu del Centre 
Excursionista de Vallirana (Major, 402-Vallirana). 
En el moment de formalitzar la inscripció 
caldrà abonar l'import del curs i omplir el full 
d’inscripció. 
 

El termini màxim d'admissió serà d’una setmana 
abans de la data de començament del curs.  

El nombre de places serà limitat, atenent 
rigorosament l'ordre de recepció de les 
sol·licituds. La SEO es reserva el dret 
d’admissió. 

Telèfon:  659 634 631 (Jose)  

                622 037 974 (Aleix)   

Email: seo@cevallirana.cat 
 

PREUS 

El preu total és:       180 €  No socis CEV 
         150,40 €  Socis CEV 
 
 Detall preus:        62,40 €  Llicència 
           30,00 €  Quota soci (oferta) 
              Curs:        87,60 €  No socis CEV 
                               85,60 €  Socis CEV 
 
El preu inclou: 

 Classes teòriques i pràctiques 

 Material tècnic individual i col·lectiu per a les 
pràctiques 

 Assegurança i llicència federativa per a tot  
l’any 2016 

 
No inclou: 

 Les despeses de desplaçament, manutenció i 
pernoctació 

 Cessió del neoprè 

 Cap relació contractual de serveis 
 

Ingrés al número de compte: 

ES98 - 0081-1951-02-0006028509 

(Banc Sabadell) 
 
Indiqueu concepte: CUCAN– Noms Cognoms 

FORMA DE PAGAMENT 

INICI DEL CURS:  7 de juny de 2016 

   Ho organitza  

SECCIÓ ESPELEOLOGIA ORDAL 

CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA 

C/Major, 402 
08759 Vallirana 

III CURS D’INICIACIÓ  
AL DESCENS DE  

CANYONS i ENGORJATS 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 



QUÈ ÉS EL DESCENS DE  
CANYONS I ENGORJATS? 

És una pràctica esportiva que consisteix en la 

progressió per canyons o engorjats, lleres de 

torrents o rius de muntanya, a peu i/o nedant, i 

que tenen diferents tècniques i materials 

propis ben diferenciats. 

PER QUÈ PRACTICAR AQUEST ESPORT? 

Podràs veure la natura des d’un altre punt 

de vista, conèixer el món de l’aigua en el seu 

màxim esplendor. Gaudiràs d’un veritable 

parc aquàtic natural, amb tobogans ràpids; 

podràs baixar amb ràpel per impressionants 

cascades, nedar per aigües tranquil·les i 

sobretot  gaudir de la flora i la fauna 

d’aquests paisatges.  

Tot això en companyia d’amics i dels 

nostres monitors experimentats, titulats i 

qualificats, perquè sigui una experiència 

inoblidable. 

 NORMATIVA  

Les xerrades teòriques es faran al local del Centre 
Excursionista de Vallirana cada dimarts de 19,30  a 22 h. 

Classes teòriques 

Dimarts 07/06/2016  
 Presentació 
 Material I 
 Tècniques de progressió I (amb corda i sense 

corda) 
 
Dimarts 14/06/2016  
 Prevenció de riscos I 
 Medi ambient 
 Història 
 
Dimarts 16/08/2016  
 Presentació 
 Material II 
 Tècniques de  progressió II (amb corda i sense 

corda) 
 
Dimarts 23/08/2016 
 Equip 
 Prevenció de riscos II 
 Seguretat – El socors 
 Seguretat – Primers auxilis 
 

Sortides pràctiques 
 

11/06/2016 Parets dels Pallaresos (Tarragona) 

12/06/2016 Barranc sec del Tortó (Tarragona) 

25/06/2016 Barranc Mas dels Frares (Tarragona) 

26/06/2016 Barranc del riu Glorieta (Tarragona) 

20/08/2016 Parets de Vallirana 

21/08/2016 Barranc sec Tres en ratlla (Montserrat) 

27/08/2016 Barranc Pas de l’Escanell (el Berguedà) 

28/08/2016 Barranc Forat Negre (el Berguedà) 

 Els participants hauran d'informar els 
responsables del curs de qualsevol 
anomalia  o malaltia que pateixin i que 
pugui afectar al  seguiment normal del curs. 

 Els participants es comprometen a seguir 
les indicacions dels monitors i normes de 
seguretat. 

 El CEV-SEO, així com els responsables del 
     curs, estan exempts de tota responsabilitat  

     sobre els accidents o danys produïts per  

     l’incompliment d’aquestes normes. 
 Qualsevol participant que no segueixi les 

normes de convivència, respecte a la natura 
o mostri desinterès per  les matèries del 
curs, serà exclòs d’aquest, si es considera 
convenient, sense dret al retorn de la 
participació de les despeses. 

 Els responsables del curs es reserven el 
dret de modificar el programa, si es 
considera adequat, i de resoldre qualsevol 
situació no prevista. 

 En el moment de formalitzar la inscripció, el 
participant haurà de signar un 
consentiment informat de l’activitat i 
condicions. 

 La inscripció al curs suposa 
l’acceptació d’aquesta normativa. 

REQUISITS 

 Podran participar-hi tots els majors de 18 
anys amb edat màxima 65 anys. 

 Calçat còmode, amb la sola en bon estat 
(botes de muntanya o vambes). 

 És recomanable portar guants. 
 Bona condició física (en alguns casos 

l’activitat pot suposar destrepar i, en alguns 
punts, nedar i saltar). 

 Portar tovallola per després de l’activitat. 
 Calçat de recanvi. 
 

OBJECTIUS DEL CURS  

L’objectiu general és iniciar els alumnes en la 

pràctica d’aquest esport, permetent-los 

adquirir els coneixements teòrics i pràctics 

necessaris per a gaudir d’aquesta activitat 

apassionant amb la màxima seguretat. 

POSSIBLES VARIACIONS DEL CURS 

El lloc de les sortides pràctiques podrà variar en 

funció del cabal dels rius. 

Possibilitat de pernoctació. 

PROGRAMA DEL CURS 


