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PROGRAMA 

DIJOUS 17 de setembre: 

- Recollida dels escaladors i peridiodistes internacionals 

- Trasllat a l’Hotel Terradets, base de la competició 

 

DIVENDRES 18 de setembre: 

- 10:00Trasllat amb els escaladors i periodistes a la paret de Les Bagasses del Congost de Terradets 

- 18:00 Recepció participants a la base de l’Hotel Terradets i inici de les inscripcions al Rally. Entrevistes, 

bar, música, slack line, videos… 

-20:30 Projecció-estrena de la pel·licula: “SIBERIA, escalada en gel a la frontera llunyana” amb els 

protagonistas d’aquesta activitat realitzada per alpinistes catalans i l’alpinista rus Ivan Témerev que va 

participar al Rally Terradets 2014, una relació que va fer que els 3 catalans es convertissin en el primers 

alpinistes “no russos” en escalar cascades de gel a Siberia. La presentación comptarà amb la presència de 

l’Ivan Temerev. 

-22:00 Breafing audiovisual per als participants, en castellà, català i angles. 

 

DISSABTE 19 de setembre: 

- 7:00 Control de les cordades (material, identificació, etc ...) al Parc de la Font de les Bagasses 

- 7:30 Briefing informatiu final i sorteig de la primera via al Parc de la Font de Les Bagasses. 

- 8:00 Inici del Rally 12h Escalada Terradets. 

- Test de materials a càrrec dels patrocinadors ( La Sportiva, Cassin, Camp ...). 

- Activitats complementaries per a acompanyants i excursionistes no participants a la competició, com ara 

una excursió al Barranc del Bosc,  a càrrec de guies locals. 

- 20:00 Fi Rally La Sportiva 12h Escalada Terradets. Entrevistes als participants. 

- 21:30 Sopar-entrega de premis al Restaurant de l’Hotel Terradets (participants, acompanyantes, 

autoritats...). 

- 23:00 Entrega de premis al Restaurant de l’Hotel Terradets 

- 23:00 Fi de festa al bar de l’Hotel Terradets 
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DIUMENGE 20 de setembre: 

- 10:00 Apertura de les carpes dels patrocinadors i col·laboradors. 

- 10:30 Homenatge a la cordada de la via Aresta Ribes-Vidal de la Roca Regina i Trobada d’Escaladors  

-11:00 Projecció a càrrec de l’alpinista francés YANN BORGNET, sobre la seva Gran Travessa d’escalada: 

l’ALPINE LINE. Des de Corsega a Eslovenia escalant les parets més emblemàtiques de l’arc alpí, realizant 

els desplaçements per mitjans no mecànics. 

-10:30 a 12:00 Slack Line sobre la piscina de l’Hotel Terradets, amb regals. 

- 14:00 Final del Rally Terradets. 
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    CONTACTE: 

CLUB ALPÍ VIRTUAL - RAFA VADILLO 

+34 619926323 

www.rallyterradets.com  

www.rallyterradets.com   

 

 

 

 

 

www.clubalpivirtual.org  
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