
Nº registre activitat 8

Activitat

Barranquisme Dificultat V2 a3 AIII

Lloc de trobada Hora 1/2 h 

Titulació Llicència mínima C

Alçada mínima 1018 m 

Alçada màxima 1229 m

Inici Activitat 319687/4693172 0' 0' 0 m 0 km 1229 m Descens acumulat 258 m 

Punt pas 1 320507/4693256 0:20 h 0:20 h 1053m 1053m 1126 m Ascens acumulat 258 m 

Punt no retorn 2 Distància total 4300 m 

Punt pas 3 318793/4693880 3:00h 3:20 h 1870m 2923 m 1018 m Hora sortida 09:00 h

Fi activitat 319687/4693172 0:40 h' 4:00 h 1378m 4300 m 1229 m Hora arribada 13:00 h

Destinataris de l'activitat

RISCOS

PERFIL

Cotxes particulars9:00

 Practicants habituals de barranquisme.

La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma o l’equipament adequat pot provocar lesions personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada 

en el medi natural.

Botes de barranquisme, talavard, davallador tipus 8, bagues d'ancoratge, casc, motxilla de barrancs, bidó estanc, mosquetons, menjar, aigua, vestit de neopré complet, escarpins, 

farmaciola personal, guants, cintes cosides, frontal.

Pont de Suert Mitjà de transport

Dificultat tram

Cap: Aparcament

Baixa: pista i prat

Mitja: baixada roca descomposta

Baixa: Baixada pistes i carretera

Responsable de l'activitat

Lloc

Josep Maria Silvestre Casas Monitor d'excursionisme

Material obligatori

Alçada
Distància 

acumulada

Parquig entrada viu de Llevata

VIU DE LLEVATA             14 de juliol de 2018

SORTIDA DELS PIRINEUS 2018

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu les

indicacions de les autoritats competents.

MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els

responsables de l’activitat i el patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles,

emporteu-vos-les a casa.

L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels

membres de l'organització, que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de

l’activitat.

Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de l'organització.

Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna.

L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de

llicència anual de la FEEC en vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de

l’inici d’aquesta.

Temps desplaçament

Distància 

parcial

Temps 

acumulat

Temps 

parcial

Coordenades 

UTM

Parquig entrada viu de Llevata

Sortida Barranc

Entrada Barranc



Alçada mínima 1018

Alçada màxima 1126

Alçada barranc 108

Distància total 1870

nº de Rapels 5

Rapel mes llarg 15

Temps Aces 20'

Temps Retorn 45'

Temps barranc 3:00h

Descripció de l'activitat

Informació d'interès

Sortirem del poble de Viu de llevata en direcció al barranc passant per una porta d'una tanca i anirem cap a baix i ja només ens quedarà equipar-nos i començar a

caminar, trobarem un petit salt seguit d'un tobogan, a la zona més oberta del barranc.

Arribarem a la part on el canó comença a estrènyer, la reconeixerem fàcilment ja que passarem per sota d'un antic pont de pedra.

A partir d'aquí ens trobem a la part divertida del barranc, començarem amb petits ressalts i tobogans fins arribar al primer ràpel de 7 metres. Després d'aquest,

arribarem a una petita sala on tindrem la possibilitat de realitzar un tobogan i un salt de 5 m.

Farem un altre ràpel de 5 metres ja per un tobogan de 8m i un altre de 9 m. Tornarem a trobar una altra zona bastant oberta que ens portarà a la capçalera d'un

ràpel que pot baixar-se com a tobogan (descendint prèviament un parell de metres amb la corda) i sempre que haguem comprovat l'estat de la badina (amb cabal

elevat es forma un bon remolí).

Si veiem que la cosa està complicada optarem per no descendir i muntarem en una altra reunió que hi ha en una cornisa elevada i situada a l'esquerra de la llera.

Aquest ràpel ens deixarà just després de la badina amb possible remolí.

Ja només ens queda un salt de tres metres i l'últim ràpel de 8 metres. Després ens enfilarem amunt per un senderó fins a trobar la carretera que ens durà de nou a

Viu de Llevata.





TM Inici X: 320500; Y: 

4693248Latitud / 

Longitud 

42.3770º - 

0.7991ºUTM Final X: 284050; Y: 

4694969Latitud / 

Longitud 

42.3700º - 

0.8101ºUTM 

Pàrquing 

X: 283450; Y: 

4694210Latitud / 

Longitud 

Parquing 

retorn

El pàrquing de 

retorn és el 

mateix que el 

d'inici.

Ràpel més alt 15 m.

Recorregut 2.000 m.

Comarca Alta Ribagorça

Població Viu de Llevata

Accès 20 min.

Descens 3, 4 h.

Retorn 35 min.

Desnivell 170 m.

Informació 

Caudal

Tot l'any


