Expedició Mount Elbrus 5.642m
Dates: 03/09/14 al 11/09/14
Lloc: Cordillera caucàsica. Rússia
Expedicionaris: Àngel Buixader, Blanca, Carlos Folguera, Fermí Marco, Montse, Santi Sala.
Blog: http://elbrusteam.blogspot.com.es

Jornada 1
Dediquem íntegrament el dia a viatjar a la zona.
Sortim de Barcelona direcció Moscou on ens vam trobar amb la resta del grup. Posteriorment
agafem un un vol domèstic cap al sud de Rússia Mineralnye Vody i finalment amb transport
terrestre cap al vall de Baksan.
Viatge llarg i pesat, però al mateix temps molt il·lusionant.

Jornada 2
Comencem la nostra adaptació a l'alçada amb intencions de fer un cim molt conegut a la zona,
Mount Cheguet amb una alçada de 3.461m.

Però ens trobem amb una sorpresa inesperada. Sembla ser que desde principis d'any es
necessita treure un permís, que s'ha de demanar amb 60 dies d'antelació, per fer cim en
aquesta muntanya, ja que l'itinerari trepitja varies vegades territori georgià.
Ens van avisar que ens trobaríem uns rètols blaus que no devíem superar sota amenaça de
importants sancions i els militars patrullen la zona amb kalashnikovs.
Vàrem arribar a 3.050m, on vam trobar els maleïts rètols i per si de cas vam fer cas a la
prohibició.

Jornada 3
Per fer cim a l’Elbrus, la majoria d’expedicions pugen al camp base mitjançant dos telefèrics i
un telecadira, estalviant-se 1.600m de desnivell.
Nosaltres vàrem decidir pujar caminant desde abaix de tot, Terskol 2.120m. gaudint del
itinerari i acostumant el cos poc a poc a l’alçada.
Això implicava una fer una nit amb tendes, cosa que va fer que sortíssim força carregats.

L’objectiu marcat era plantar tendes al IceCamp 3.640m, just al principi de la glacera
Garabashi, però a 3.400m ens va començar a ploure i ens vam refugiar en un campament
militar abandonat de la segona guerra mundial. Un cop dins vam decidir plantar tendes en
l'antic menjador i encara que tot estava molt brut i ruïnós ens va resguardar del mal temps.

Jornada 4
Després d’aixecar-nos a les 4h per recollir tendes i esmorzar, hem sortit amb frontals camí del
Ice camp i creuar la glacera Garabashi. Hem arribat a un punt que ens ha aparegut l'Elbruz
davant nostre com una postal, sense ni un núvol al cel, un moment inesborrable a les nostres
memòries.

Després ens tocava creuar la glacera, cosa que ha estat molt divertit buscar la forma d'esquivar
les esquerdes, a vegades buscant ponts de neu i a vegades saltant per sobre d'elles.

Per fi hem arribat al camp base de Barrels huts. Resta del dia per descansar, aclimatar i agafar
forces per demà.

Jornada 5
Últim dia d'aclimatació. Hem pujat a 4.820m, alçada equivalent a un Montblanc.

Jornada 5
Primer dia per intentar fer cim. El temps anunciava pluja i neu tota la nit. Però el que no
contàvem es que seria tempesta elèctrica, fet que suposa un gran risc al anar carregats amb
piolets i bastons. Per tant decidim cancel·lar l’atac i posposar-ho al dia de reserva.
Jornada 6
Previsió molt dolenta de temps, bastant pitjor que el dia anterior, fora dels llamps. Com es
l’última oportunitat decidim provar-ho. Sortim de Barrels molt ben equipats, coneixent el que
ens ve a sobre.

Comencem a guanyar alçada i ràpidament comencen els forts vent, la neu i la boira.

A 5.100m ens trobem una retrac de neu espatllada desde fa dies i aprofitem per refugiar-nos
dins, hidratar-nos, menjar i fer algun canvi de roba.

Fem dos equips de tres per fer el cim, un format per Blanca, Fermí i Santi i l’altre per Montse,
Àngel i Carlos.
Teníem la sort que estaven preparant la coneguda cursa Elbrus race, i havien marcat el camí al
cim amb unes banderes vermelles, però amb la boira tan tancada ens costava molt trobar-les i
molts cops teníem que tirar ma del GPS, encara que era francament dificultós ja que als pocs
minuts es convertia en un bloc de gel i teníem que desfer-lo amb l’alè.
El rigorós temps ens feia molt difícil progressar,
el gel s’enganxava per tota la roba, cara,
bastons, piolet.

Per fi el primer equip vam arribar al sostre d’Europa 5.642m !!!!

El segon equip també va fer cim!!!

Ara tocava la segona part, potser mes important que la primera .... baixar.
Després de 13h, el primer equip vam arribar al Camp Base i una mica mes tard ho va fer el
segon. Tots molt cansats, ja que ha estat una lluita contra totes les adversitats, però molt
contents per haver aconseguit l’objectiu.

Jornada 7
Dia per recollir-ho tot i baixar, aquest cop si, amb remuntadors mecànics cap el vall de
Bakstan.

Un cop abaix, toca cel.lebrar-ho amb una merescuda cervesa ELBRUS 5.462 !!!

