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PRESENTACIO

El club muntanyer la pedrera ens hem proposat com a repte per aquest estiu del 2007 assolir el cim del Pic Lenin, de 7.134 m. És un repte 
sense precedents i molt ambiciós que plantegem amb un doble objectiu: el pròpiament esportiu, assolir un cim important, i per altra banda el seguir 
donant impuls a l'esport de la muntanya al poble de Borriol i als pobles de la província. L’expedició, que es realitzarà durant el mes d'agost, està 
formada per quatre membres de la Pedrera i el cim proposat, Pic LENIN, està situat al Kyrgyzstan, més concretament dins de la serralada del Pamir.

El nostre club, malgrat ser un club relativament jove, ja ha realitzat altres expedicions com l'expedició “Aconcagua 2001” en Argentina,  “Peru 
2003” al Huascarán sur de 6.768 m. i Tocllaraju de 6.034 m., “Bolivia 2003” al  “Pequeño Alpamayo” de 5.430 m. i el “Huayna Potosí” de 6.029 
m.,  el “Imja Tse” de 6.189 m. en el valle del khumbu de Nepal, en el Himalaya, “INCA 6000” en 2005 en Perú per fer el Chopicalqui 6.354 m, el 
Pisco  5740,  Urus  i  Isinca  així  com moltes  ascensions  realitzades  a  cims  de  més  de  4000  metres  en  l'atles  marroquí  (Djebel  Toubkal,  Ras, 
Timesguida..), i en alps com el Mont Blanc, Monte Rosa, Breithorn, Gran Paraíso, 
Castor... i sense menysprear les nombroses ascensions a les serralades espanyoles, 
principalment en Pirineus. A més, aquest club té una gran experiència en realització 
de  trekkings  (Nepal,  Andes,  Pirineus,  Alps)  i  organització  de  diferents  marxes 
senderistes, en la que destaque la Marxa a peu per Borriol de 28 km. i la Marató de 
muntanya en la que es reuneixen cada any més de 1000 participants.

PER QUE EL LENIN?

Després que el club la Pedrera assolira cims de 6000 metres en sud-amèrica en 
diverses expedicions calia  superar-se provant de pujar  un poc més alt.  Tothom 
pensava en els 7000 metres, aleshores per fer un pic d'aquesta alçada calia canviar 
de continent i les muntanyes del Pamir semblaven el lloc més adient. Elegir el Lenin 
també va ser fàcil, el segon pic en alçada de la serralada del Pamir, i la dificultat 
tècnica de la seva ruta normal pareixia accessible a les nostres característiques.

La nostra aposta personal per aconseguir-ho serà no utilitzar oxigen, ni servir-nos 
de guies, ni portejadors per a l'ascens, a més de ser el més respectuosos possible 
en la natura.
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ON ANEM?

Situades a l'Àsia Central (Tayikistán, Kirguizistán, Afganistán i Pakistan) les Muntanyes del  Pamir ( en persa “Pai-nir” que vol dir “el peu del pic 
muntanyenc”) formen un altiplà de prop de 100.000 km² i d'uns 3.000 a 4.000 metres de mitjana sobre el nivell del mar. Estan formades per la 
junció o "nus" de les serralades del Tian Shan, Karakorum, Kunlun, i Hindú Kush. Amb alguns pics que superen els 7000 metres d'alçada, aquestes 
muntanyes es consideren unes de les més altes del món. Dins d'aquesta serralada els dos pics més alts són el Pic Ismail Somani o Comunisme (7.495 
m) i el Pic Lenin (7.165 m). 

La federació d'alpinisme de la URSS en l'any 1967 va crear una medalla d'honor per premiar als alpinistes que pujaven els 4 pics més alts de l'antiga 
URSS. Actualment aquest títol simbòlic s'anomena “El leopardo de las nieves" i per aconseguir-lo cal pujar, per qualsevol ruta, a les següents 5 
muntanyes:

1. Pic Comunisme (renombrat com Ismail Somani 
en 1999 pel govern del Tadzhihkistan), de 7495 
m. en Pamir..

2. Pic Pobeda (victòria) de 7439 m. en Tian Shan.

3. Pic Lenin (pic de Chon Ton) de 7134 m. en 
Pamir.

4. Pic E. Korgenevskaya de 7105 m., en Pamir.

5. Pic  Khan  Tengri  de  7010  m.  en  Pamir 
( inicialment no inclòs en aquesta medalla).

 4  



 7LEИIN Club Muntanyer La Pedrera 

EL PIC LENIN

El Pamir va romandre inexplorat fins l'any 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. Aquesta elevació de neu i gel esta situada en ple mig del Zaalayskiy, frontera natural entre Tadjikistan i Kyrgyzstan, 
amb 7134 metres es la segona muntanya més alta del Pamir.

La ruta normal per pujar està en la cara nord, travessa la glacera 
del  Lenin  per  pujar  al  pic  Razdelnaya  (6148  m)  i  recórrer  tota 
l'aresta oest fins al cim. Es una ruta molt llarga però no te passos 
excessivament  tècnics,  la  principal  dificultat  es  l'altura,  les 
condicions  atmosfèriques  extremadament  variables  i  l'alt  risc  de 
allaus en els camps inferiors. 

L’ascensió  fins  al  cim dependrà de dos factors  principalment:  les 
condicions  físiques  i  psíquiques  de  cada  alpinista  amb  la 
corresponent capacitat per aclimatar-se a l’alçada i 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.

Camp Base (3.600 m.):  està situat al  prat d´Achik-Tash. Fins 
aquí s’arriba normalment en autobús o camió, en un itinerari de 8 a 
10 hores de durada de de OSH.

Camp 1 (4.200 m.): L´ascensió comença en el propi CB fins el Coll 
dels Viatgers (4.100 mts., 1-2 hores des de el CB ). Després del  Coll 
s´ha de baixar a l´altre banda fins a 3500 mts. i girar a la dreta, cap 
a la glacera del Lenin. Finalment una llarga pujada per la glacera, 
sense guanyar molta altitud, et planta el Camp 1 (C1) a 4.200 mts. 
(4 – 6 hores).
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Camp 2 (5.300 m.): 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 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 m.): 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 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).

Cim (7.134 m.): 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.

Panoràmica del Pic Lenin
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A TENIR EN COMPTE

En l'ascensió a un cim de 7000 metres, malgrat realitzar-se per la seva ruta normal, cal destacar un grup de factors d'importància a tenir en compte 
com conseqüència de l'altura.

● El “Mal de Altura”: conseqüència d'una mala aclimatació a l'altura, com reacció a la falta d'oxigen. Els símptomes freqüents són : dolor de 
cap, insomni, dificultats en la respiració, fatiga... però pot arribar a agreujant-se provocant un edema pulmonar o cerebral. Per previndre 
aquest factor cal realitzar un bon procés d'aclimatació.

● El Fred i les Congelacions : Moure's per un medi gelat exposat a forts vents, i temperatures extremes, requereix un bon material per 
protegir el cos.

● L'esgotament i la Hipotèrmia: El esgotament és un estat de fatiga intensa que ve donat per un “esgotament de les reserves” ( reserves de 
sucre i/o aigua -deshidratació-). La hipotèrmia es un descens de la temperatura central del cos per baix dels 35º C.

● Les Condiciones Meteorològiques: les condicions atmosfèriques en el pic Lenin són extremadament variables, a més de no disposar d'una 
bona informació al respecte,  podem arribar a –30º en els camps d'altura a més d'estar molt exposats al vent.

● Els Allaus: El gran pendent de la cara nord del pic Lenin acumula molta neu, sobretot desprès de
 fortes nevades, el que provoca que una part de la nostra ruta d'ascensió estigui baix d'aquest perill. 

Qualsevol d'aquests factors poden impedir la realització dels nostres objectius. Per evitar-ho, a la 
forma física cal afegir una bona aclimatació i hidratació junt a un bon equipament.
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QUI ANEM? COMPONENTS

Aquesta expedició esta formada per quatre membres del club muntanyer la Pedrera:

Gustavo Edo Aparici:

Nascut el 27/09/1970 en Castelló, 
tècnic informàtic en la universitat 

Jaume I i veí de Castelló.

Jorge Cabo Bellés:

Nascut el 10/3/1977 en Castelló, 
professor de mecànica i veí de 

Borriol.

Lluís Pallarés Navarro:

 Nascut el 20/11/ 1980 en Castelló, 
estudiant i veí de Borriol.

Andrés Más Roig:

 Nascut el 30/11/1973 en Castelló, 
professor d'informàtica i veí de La 

Pobla Tornesa.

Tots quatre, malgrat ser relativament jovens, tenen prou experiència en el món de la muntanya, on practiquen diversos esports des de fa molts anys: 
treking, escalada en roca, escalada en gel, alpinisme, curses de muntanya, raids d'aventura, btt... A més, ja van estar junys en l'expedició INCA 6000 
l'any 2005. 

Aquest projecte 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.  
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QUE FAREM? PROGRAMACIO
Dia 1 31 Juliol Borriol – Barcelona - Bishkek

Dia 2 30 juliol Arribada a Bishkek. Vol Bishkek-Osh. Allotjament en hotel.

Dia 3 31 juliol Trasllat Osh - CB (3600m) en autobus/furgoneta (10h).

Dia 4 1 Agost Primera aclimatació als voltants del CB.

Dia 5 2 Agost Al Camp 1 (4200m).

Dia 6 3 Agost Al Camp 2 (5200m) i tornada al Camp 1.

Dia 7 4 Agost Al Camp 2 (5200m).

Dia 8 5 Agost Tornada al CB.

Dia 9 6 Agost Dia de descans en el CB.

Dia 10 7 Agost Al Camp 1 (4200m).

Dia 11 8 Agost Al Camp 2 (5200m).

Dia 12 9 Agost Al Camp 3 (6100m) i tornada al Camp 2.

Dia 13 10 Agost Al Camp 3 (6100m).

Dia 14 11 Agost Tornada al Camp 1.

Dia 15 12 Agost Dia de descans en el Camp 1.

Dia 16 13 Agost Al Camp 2 (5200m).

Dia 17 14 Agost Al Camp 3 (6100m).

Dia 18 15 Agost El dia de cim. Pujada al cim del Lenin (7134m) i tornada al Campo 3 (6100m).

Dies 19,20, 21 i 22 16,17,18 i 19 Agost  Dies reservats.

Dia 23 20 Agost  Tornada al CB.

Dia 24 21 Agost  Trasllat CB - Osh en autocar / furgoneta. Allotjament en hotel.

Dia 25 22 Agost  Vol Osh - Bishkek. Allotjament en hotel.

Dia 26 i 27 23 i 24 Agost  Vol per tornar a casa
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L´expedició sortirà de Borriol el 30 de juliol de 2007 direcció Barcelona per agafar un vol fins a Moscu. Aquí es farà una escala, per dirigir-se a 
continuació al Kyrgyzstan. Arribant a la capital, Bishkek, el dia 31 de juliol a les 5:30 del matí. El mateix dia viatjarem direcció Osh on realitzarem les 
últimes compres i des d'ací, 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 Borriol es realitzarà el dia 24/25 
d'agost seguint el recorregut a l'invers.

COM ANEM? VIATGE

Tant a l'anada com a la tornada agafarem diversos mitjans de transport amb molt d'equipatge a sobre i el material necessari per a l'ascensió.  

● Automòbil Borriol –  Barcelona (3 hores)
● Vol Barcelona  –  Moscu (5 hores)
● Vol Moscu –  Bishkek (5 hores)
● Camió Bishkek –  Osh (10 hores)
● Camió Osh - Camp Base del Lenin (8-10 hores)

Hem contactat en una empresa russa, anomenada CETNEVA, que ens facilita el viatge, encarregant-se del transport Bishkek - camp base del pic 
Lenin, i ens organitza el menjar en este camp.
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QUE PORTAREM? MATERIAL

Material Tècnic
El projecte expedicionari requereix un equip personal d'alpinisme com es: botes de 
muntanya, bastons, piolet, grampons, cordes, jaquetes de ploma, jaquetes i pantalons 
de tercera capa, ulleres de gelera i indumentària d'abric en general. Aquesta roba 
d'abric ha d'ésser calenta, les temperatures en els camps d'altura solen assolir els -30º 
o  -40º  graus  centígrads;  i  al  mateix  temps  lleugera  i  còmoda  per  a  facilitar  els 
moviments.
Com a campaments per l'atac al cim s'ha previst el C Base i 3 d'alçada, essent per tant 
necessàries vàries tendes, per als 3 darrers campaments, isotèrmiques, lleugeres i 
resistents als forts vents de la aresta oest. També material de vivac general, com sacs 
de dormir de ploma, fundes de vivac i matalassos de neoprè.
La dificultat d'alguns passos i el sortejar les nombroses esquerdes de la glacera ens fa 
preveure un mínim d'equip d'escalada en gel,  com poden ésser  cordes,  estaques, 
cargols...

Material Mèdic
Serà el mínim necessari per afrontar els primers auxilis, així com per a solucionar i evitar petites molèsties que poguessin patir els integrants de 
l'expedició.

Alimentació
Dins el capítol d'alimentació es dividirà en dues parts: l'alimentació del Camp Base que consistirà en menjar cuinat tradicionalment i on ens servirem 
de una empresa CETNEVA que ens facilitarà una tenda menjador i el menjar necessari en aquest camp, i l'alimentació d'alçada: ha d'aconseguir el 
màxim de calories, amb el mínim de pes. Utilitzarem,  principalment, productes liofilitzats i deshidratats, a més d'altres complements. 

Fotogràfic i comunicació
Per obtindre imatges de l'activitat i poder difondre-les en arribar utilitzarem càmeres digitals, analògiques i una càmera de vídeo. Tot  açò  amb  els 
corresponents carregadors, carrets i  revelats.
També disposarem de diferents aparells de comunicació “WALKIES” per mantenir-nos en contacte els membres de l'expedició i el camp base.
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QUAN ENS GASTAREM? PRESSUPOST

Es realitza una valoració inicial del cost aproximat d'aquesta expedició en Quinze mil vuit-cents vint euros  (15.820 Euros)

Capítol I. Mitjans de transport (Borriol – Bishkek)............................................................................. 5.260 Euros

Capítol II. Allotjaments  i Manutenció (Bishkek, Moscu)..................................................................... 1.600 Euros

Capítol III. Infraestructura campaments, permisos escalada, desplaçaments interns (CETNEVA)..........3.300 Euros

Capítol IV. Permisos i visats............................................................................................................... 960 Euros

Capítol V. Material i equipament...................................................................................................... 3.700 Euros

SUMA.......................................................................................................................................... 14.820  Euros

Imprevists..................................................................................................................................... 1.000 Euros

TOTAL........................................................................................................................................ 15.820 Euros
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PRESENCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIO

En esta aventura, al igual que en anteriors expedicions, ens preocuparem de difondre tots els passos que fem,  abans en els preparatius, en el 
transcurs de l'activitat i un cop finalitzada.  Som sabedors de l'interès creat en les altres expedicions, el que ens motiva un cop més a fer de la nostra 
aventura l'aventura de tot un poble,  a més de potenciar l'esport de la muntanya.

Com a prova de la difusió donada en anteriors expedicions adjuntem un conjunt de reculls del premsa de l'anterior expedició “INCA 6000”.
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