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PRESENTACIÓ
El club muntanyer la pedrera de Borriol ens hem proposat com a repte per aquest estiu del 2009 assolir 
un cim de més de 8000 metres d'altitud, el cim GASHERBRUM II de 8.035 m. Per a nosaltres és un repte 
molt ambiciós que plantegem amb un doble objectiu: el pròpiament esportiu, assolir un cim important (un dels 14 
cims més alts del món), i per altra banda seguir donant un fort impuls a l'esport de muntanya al poble de Borriol, a 
Castelló i tota la seua província, sent la primera expedició de la província a aquest cim. L’expedició, que es 
realitzarà durant els mesos de juliol i agost, està formada per quatre membres de la Pedrera i el cim proposat, Pic 
GASHERBRUM II, està situat al Pakistan, més concretament dins de la serralada del Karakorum.
Els membres d'aquesta expedició som uns apassionats dels esports de muntanya.  La nostra passió per la natura, 
l’alpinisme, l’afany de superació personal i de descoberta de nous horitzons ens fa endinsar-nos en aquest nou gran 
projecte, un projecte arriscat que somiem des de fa molts anys i que afrontem amb el màxim de ganes i il·lusió, 
sense perdre el punt de vista de la seguretat, on el principal es tornar sans i estalvis a casa. Després de molts anys 
d'eixir a practicar aquest esport som un grup compacte, compenetrat, on cadascú fa la seua tasca, cosa que ens 
ajuda a afrontar nous reptes.
La trajectòria del nostre club ha sigut gradual; malgrat ser un club relativament jove, ja ha realitzat altres expedicions 
com  “Aconcagua 2001” a l'Argentina, “Perú 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 6.029m., el “Imja Tse” de 6.189 m. en el vall del 
khumbu de Nepal, en el Himàlaia, “INCA 6000” en 2005 en Perú per fer el  Chopicalqui 6.354 m, el Pisco 5740, 
Urus i  Isinca, l'expedició “7LENIN” en 2007 a la serralada del Pamir per coronar el  pic Lenin de 7134 m.,  el 
desembre de 2008 “Aconcagua 2008”, 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 a Pirineus. 
A més, aquest club té una gran experiència en realització de trekkings (Nepal, Andes, Pirineus, Alps) i organització de 
diferents  marxes  senderistes,  entre  les  quals  destaquen 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.
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PER QUE EL GASHERBRUM II?
Després que el club la Pedrera assolís cims de més de 6000 en sud-amèrica en diverses expedicions i un 
de 7000 metres en el Kirguistan l'any 2007 calia superar-se provant de pujar un poc més alt.  El pas als 8000 
metres poc ha de veure en els passos anteriors, pujar al cim d'un dels 14 pics que superen els 8000 metres en el 
planeta es un repte molt somiat però al mateix temps complicat i difícil, tant a nivell esportiu com a nivell econòmic. 
A Castelló són molt poques les expedicions realitzades a pics d'aquesta altitud i les expedicions s'han centrat en els 
pics situats al Nepal. Nosaltres, per diferents motius,  hem triat un pic de la serralada del Karakorum, el Gasherbrum 
II  (també  anomenat  k4  o  muntanya  de  la  llum): 
perquè no ha hagut cap  expedició de muntanyencs 
castellonecs a aquest pic (sols coneixem en València 
la coneguda expedició de Rosa Real patrocinada per 
la Universitat  de València l'any 2001 i  una anterior 
que no va poder fer cim), perquè és una zona on no 
afecta tant el monsó i així podríem anar en els mesos 
de Juliol i Agost,  per que pensem que el lloc és un 
dels  llocs  més  meravellosos  del  planeta  per  a 
qualsevol amant de la natura, la glacera del Baltoro i 
finalment per que dins de la perillositat de qualsevol 
8000  aquest  no  té  unes  vies  de  pujada 
exageradament tècniques.  La nostra aposta personal 
per aconseguir-ho serà  no utilitzar oxigen, a més 
de ser el màxim de respectuosos amb la natura i tota 
la gent que ens puguem encontrar.
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ON ANEM? AL PAKISTAN, AL KARAKORUM, AL GASHERBRUM II

PAKISTAN
Nom oficial: República Islàmica del Pakistan
Capital: Islamabad
Superfície: 803.940 km2
Localització: Àsia  meridional,  confinat  al  Mar 
d’Aràbia, entre l’Índia a l’est i l’Iran i l’Afganistan a 
l’oest i la Xina al nord.
Clima:  desert  sobretot  calent,  sec;  temperat  al 
nord-oest i àrtic al nord. 
Extrems  d’elevació  punt  més  baix: 0  m.  a 
l’Oceà Índic, punt més alt: 8.611 m. K2 
Perills naturals: terratrèmols freqüents, de tant 
en  tant  severs  especialment  al  nord  i  a  l’oest; 
inundacions  al  llarg  de  l’Indus després  de  grans 
pluges (juliol i agost). 
Població:  165.803.560  (2006)
Llengües: 48% Punjabi, 12% Sindhi, 10% Siraiki 
(dialecte punjabi), 8 % Urdú (llengua oficial), 3% 
Balochi,  2%  Hindko,  1%  Brahui,  Burushaski  i 
anglès  (llengua  d’ús  comú  a  través  del  govern 
nacional), 8% altres 
Religions: 97% musulmans  (77% sunni  i  20% 
shi’a), 3% cristians, hindús i altres 
Govern: República Federal 
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Moneda: 1 rúpia pakistanesa (RS o PKR) ( 1 EUR = 103,41558 PKR )
Indústria: teles i teixits, indústries d’aliments i begudes, materials de construcció, roba, paper, productes de paper, 
escamarlans enllaunats. 
Agricultura: cotó, blat, arròs, canya de sucre, fruita, verdura, llet, carn de xai, ous.(Terres de conreu: 27%). 
Minerals i recursos: grans reserves naturals de gas natural, modestes reserves de petroli, carbó de baixa qualitat, 
mineral de ferro, coure, sal i pedra calcaria.
Història: La separació el 1947 de l’Índia Britànica a l’estat musulmà de Pakistan (en dues seccions oest i est) i de 
l’Índia en gran part hindú mai va ser resolta satisfactòriament, i l'Índia i el Pakistan han lluitat dues guerres – el 
1947/48 i el 1965- disputant el territori de Caixmir. Una tercera guerra entre aquests països el 1971, va donar lloc a 
Pakistan de l’est a fer la nació separada de Bangladesh. Com a resposta a les proves d’armament nuclear de l’Índia, 
Pakistan va conduir les seves pròpies proves el 1998. El conflicte sobre l’estat de Caixmir està en curs, però les 
discussions i les mesures actuals de confiança poden ser un principi.
Geografia  Humana:  És un dels  països  més poblats  del  món i  compta  amb una població  eminentment  rural, 
repartida de forma desigual, que es concentra principalment a la regió oriental. Està formada per diferents grups 
ètnics. La esperança de vida és de 63 anys. La mitja de fills de  3,71. El 48,7% de la població està alfabetitzada.
Economia: Des de la creació de l’Estat Pakistaní, el 1947, el país ha hagut de fer front a una sèrie de problemes 
econòmics propis dels països subdesenvolupats, accentuats per les grans diferències que hi ha entre el Pakistan 
Oriental, rural i superpoblat, i el Pakistan Occidental, on es troba la capital i les ciutats més importants, així com el 
port i la zona industrial. País empobrit, que ha patit arran de dècades de conflictes polítics interns, de nivells baixos 
d’inversió estrangera i d’una confrontació costosa en curs amb la veïna Índia.
La base econòmica és l’agricultura que es beneficia de les grans obres de regadiu que els britànics havien dut a 
terme durant  el  segle XIX. Els  principals  productes són els  cereals,  sobre tot  l’arròs,  que ocupa les més grans 
extensions a la regió oriental, i el blat, a Punjab. El cotó, cultivat al baix Indo, és poc rentable, encara que és la base 
de la principal indústria del país. Des de 1947, el govern ha orientat la seua política a intentar solucionar problema de 
la falta de productes alimentaris, a través d’una sèrie de plans quinquennals i diferents reformes agràries. La falta 
d’aliments va fer necessària la importació de productes de primera necessitat, condicionant el dèficit comercial, en 
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detriment  de  maquinària  i  altres  productes  imprescindibles  per  al  desenvolupament  de  la  producció  agrícola  i 
industrial en el moment de la divisió de la Índia i el Pakistan (1947).
El sector industrial està poc desenvolupat a causa de la falta de fonts d’energia (només el gas natural és relativament 
important) per la falta de personal tècnic i  pels escassos ingressos. Encara no existeix una indústria siderúrgica 
destacada i s’ha d’importar tot l’acer per a les indústries mecàniques. La balança comercial és deficitària, a causa de 
la debilitat del sector industrial. Pakistan ha d’importar maquinària i vehicles, productes alimentaria, manufacturats i 
productes químics. Els proveïdors més importants són els Estats Units i la Gran Bretanya. Les principals exportacions 
consisteixen en productes manufacturats i productes alimentaris destinats als Estats Units i la Gran Bretanya.
Les  polítiques  del  FMI  han  generat  la  recuperació  macroeconòmica  sòlida  dels  anys  passats.  El  govern  ha  fet 
incursions substancials en reforma macroeconòmica des del 2000. Islamabad ha continuat requerint les renúncies per 
les reformes del sector de l’energia. Mentre que les perspectives a llarg termini segueixen essent incertes, donat al 
baix nivell de desenvolupament del Pakistan, les perspectives a mitjà termini de la creació de llocs de treball i la 
reducció de la pobresa són les millors dels últims 10 anys. Les reserves de la moneda estrangera van continuar 
aconseguint  nous  nivells  el  2003,  recolzat  pel  gran  creixement  de  l’exportació  i  les  trameses  constants  dels 
treballadors.
Pakistan, zona muntanyosa: Compta amb cinc vuit mils principals: el K2, el Broad Peak, Gasherbrum II, Hidden 
Peak i el Nanga Parbat. Els quatre primers es troben a la zona del Karakorum (que comparteix amb Xina i la india), 
on la seua entrada hi ha el Baltoro amb les conegudes Torres de Trango.

KARAKORUM

El Karakorum és un gran sistema de la muntanya del Pakistan nord-est i l'Índia del nord, a prop de la frontera amb 
Xina. La seua longitud és de 500 km, davant dels 1.500 km del veí Himàlaia, però tot i això té la concentració més 
gran de les muntanyes més altes de la Terra, inclosos quatre dels catorze vuit mils.
Els geògrafs separen el Karakorum de l’Himàlaia, ja que és una serralada amb característiques geològiques diferents. 
Els seus pics es diferencien per les seves formes agudes i angulars. 
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El Karakorum també rep menys activitat del monsó que l'Himàlaia. De fet, moltes de les valls són seques. Els cims, 
tot i això, reben la precipitació pesada de l’hivern.
La tercera part del Karakorum (significa grava negre) està coberta per les glaceres més extenses fora de les zones 
polars. El Siachen és la més gran, amb una llengua de 70 km de longitud , però és el Baltoro (significa banya de 
l’abundància),  amb  els  seus  58 
km,  la  més  impressionant.  Més 
que  el  volum gelat  deu  la  seua 
fama al fantàstic paisatge. Al seu 
voltant s’aixequen les muntanyes 
més belles de la Terra, a judici de 
molts  grans  alpinistes.  Una 
vegada  vist,  diuen,  no  es  pot 
oblidar  el  grup  de  les  Catedrals 
de  la  Terra,  o  de  la  majestat 
aïllada  dels  Masherbrum,  o  dels 
trigènits Broad Peak, superant la 
línia mítica dels vuit mils metres i, 
sobretot,  les  “muntanyes  de  la 
llum”, els Gasherbrum i el K2, la 
segona muntanya més alta de la 
terra  i,  sense  dubte,  la  més 
“GRAN”.  Aquesta  gran  regió  és 
rica en àrees d’escalada, però a la 
regió  del  Baltoro,  centrada  a  la 
conca  que  conté  la  glacera  del 
Baltoro, i disposa d’una excel·lent 
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selecció d’immenses i desafiants muntanyes. L’anomenat  Gran Karakorum engloba tots els vuit mils, situats al 
voltant de les glaceres del Baltoro i Biafo. 
Aquí es concentren 10 de les 30 muntanyes més altes de la Terra i uns 70 set-mils entre cims principals i secundaris. 
Entre les muntanyes que s’inclouen en aquesta serralada es troben el K-2 (8.611 m.), el Nanga Parbat (8.125 m.), el 
Gasherbrum I (8.068 m.) el Broad Peak (8.047 m.), el Gasherbrum II (8.035 m.), el Gasherbrum IV (7.980 m.), el 
Gasherbrum III (7.925 m.), el Chogolisa (7.625 m.), la Torre de Mustagh (7.263 m.) i les Torres de Trango (6.250 m.).
El K-2 o Chogori, com se’l denomina en la seua llengua oficial, 
amb  arestes  regulars  que  creixen  uniformes  des  de  les 
glaceres  situades  a  5.000  metres,  fins  ajuntar-se  totes  a 
8.611 m., és el segona muntanya més alta de la Terra, i la 
més alta de la serralada del Karakorum, després de l’Everest 
de (8.850m.) situat a la serralada de l’Himàlaia.

EL GASHERBRUM II

Situat a la Serralada del Karakorum, al Pakistan, és el 13è pic 
més alt  del  planeta i sobrepassa els 8.000 metres d’alcada 
(8.035m.).  Gasherbum II(G-II)  forma  part  del  grup  dels 
Gasherbrum, un grup format per 5 cims, dos dels quals tenen 
més  de  8.000  metres.  És  considerat  un  dels  8.000  més 
accessibles  i  és  una  de  les  millors  opcions  per  un  primer 
intent a un cim d’aquestes característiques. Potser no és una 
muntanya molt tècnica, però no hem d’oblidar que es tracta 
d’una  muntanya  molt  alta  i  amaga  tots  els  perills  que 
comporta una muntanya de la seua estatura. Una ascensió 
d’aquestes característiques no pot ser mai presa a la lleugera. 
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Hem de recordar que a partir dels 8.000 m. és considerada la zona del límit 
vertical, on només hi ha un 20% d’oxigen.
És una muntanya d’una bellesa extraordinària, i en la llengua baltí “Grasa 
brum” (la dels pobladors d’aquesta remota regió del planeta) significa “la 
muntanya  bonica”.  Situada  al  cor  del  Karakorum,  es  troba  envolada  per 
altres cims excepcionals: els altres Gasherbrums, el K2, el Chogolisa,...
Fitxa Tècnica:

• Altres noms: K4, muntanya de la llum.
• altitud en metres: 8.035
• Localització: Karakorum: Pakistan - Xina
• Millors mesos per escalar: juliol, agost
• Any del primer ascens: 1.956 (7 de juliol)
• Primers en escalar: Larch, Moravec i Willenpart
• Nacionalitat primera ascenció: Austríaca
• Ruta primera ascensió: Sud-oest
• Població propera: Aksole
• Aeroport més proper: Scardo

Coneguda  també  com a  K4  (cada  vegada  més  en  desús),  la  situem al 
Baltoro Mustagh. La primera ascensió va ser a càrrec de Sepp Larch, Fritz 
Moravec i Hans Willenpart el 7 de juliol de 1956, per l’aresta Sud-oest en 
una expedició austríaca al comandament de Moravec. 
La  primera expedició  es  deu al  Duc  d’Arbruzos el  1909.  També és  molt 
important l’expedició internacional de G. O. Dyhernfurth el 1930, que arriba 
als 6.250 metres per la cara sud i que obre camins per futures expedicions. 
El  1975,  un equip francès comandat  per  J.  P.  Fresafrond aconsegueix el 
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segon cim per una nova ruta, a l’est de la ruta original. Aquest mateix any, un grup de tres polonesos dirigits per J. 
Onyszkiewicz obre una nova ruta per una paret rocosa des del coll entre el GI i el GII a 7.600 metres; no gaire més 
tard, un altre grup de tres repeteix la via austríaca i, tres dies més tard, dues dones d’un equip també polonès dirigit 
per Wanda Rutkiewicz, fan cim conjuntament. El 1979 aconsegueixen fer cim dos xilens, l’alemany Reinhard Karl (el 
seu segon vuit mil, després de l’Everest) i els austríacs K. Diemberguer i H. Schell. El 1980, pugen al cim R. Messner 
juntament amb els Pakistanesos Sher Khan i Nazir Sabir, el matrimoni Barrard,...

El 1983 fan cim els suïssos F. Graf, A. Meyer i S. Wörner, i també E. Loretan, Marcel Rüedi i J. C. Sonnenwyl; aquests 
tres segueixen escalant durant les dues setmanes següents i aconsegueixen el GII i el Broad Peak. Aquell mateix 
estiu un grup polonès obra l’aresta est i J. Kukuczka i W. Kurtyka inauguren una via des del coll entre el GI i el GII, 
després d’obrir-ne una altra al GI. El 1984, a la travessa dels dos Gasherbrums (vuit dies a la zona de la mort), 
Messner i Hans Kammerlander obren durant el descens una ruta que desemboca a la ruta polonesa de l’any anterior. 
Aquella mateixa temporada un francès i un suís baixen esquiant des del cim.
El primer cim aconseguit per uns catalans, va ser el 2 d’agost de 1980, durant una expedició formada per Pere 
Aymerich i Enric Font juntament amb una expedició japonesa per l’esperó Sud-Oest.
El 3 d’agost de 1981 va aconseguir el cim Antonio Trabado dins una expedició de “Al filo de lo Imposible” juntament 
amb els suïssos R. Nottaris i R. Zünd en estil alpí i sense oxigen. 

Les dades del Gasherbrum II (dades de desnivel.com)
• Total ascensions: 686 
• Ascensions femenines: 61 
• Mortalitat en tots els temps: 18 
• Mortalitat en la baixada: 4 

GASHERBRUM II 11



QUÈ FAREM? PROGRAMACIÓ
Aquest llibre de ruta és la nostra agenda, adaptada per a vosaltres, que intentarem seguir durant els dies que dure 
l’expedició, els plans d’ascensió als campaments d’altitud, els dies de descans, els dies de preparació d’atac al cim, el 
dia de l’atac final,...
La  nostra  via  és  l’anomenada  “Esperó  Moravec”.  Aquesta  via  va  ser  la  utilitzada  a  la  primera  ascensió  al 
Gasherbrum II, el 1956 i estava encapçalada per Fritz Moravec, qui assolí el cim resseguint l’esperó sud-oest.
Per fer-vos aquest llibre de ruta més fàcil  ho dividirem en quatre fases: arribada al país de destinació, trekking 
d’aproximació, Camps base i d’altitud fins a l'atac i tornada a casa.

1-. Arribada al país. De l'1 al 6/07/2009 
Els primers dies estan destinats a reorganitzar tot el material que portem i arreglar tots els papers burocràtics i 
permisos necesaris en Rawalpini,... en resum, totes les formalitats del Ministeri.  També aprofitarem per comprar 
material pesat que no hem pogut carregar a l’avió i que ja ens hem assegurat, prèviament, que ho trobarem en el 
país. Segurament haurem d’anar al Ministeri de Turisme a revisar tots els aparells electrònics que portem (ràdios, 
telèfons satèl·lit, material informàtic,...) i pagar la taxa corresponent. Ens aquesta tasca estarem ajudats per una 
empresa anomenada “Jasmine Tours” amb la qual hem contactat mitjançant internet.
Un cop solucionats els temes burocràtics anirem cap a Rawalpini. Agafarem uns Jeeps que seran els vehicles que ens 
acostaran fins a Askole, l’últim poble on és possible arribar-hi amb vehicle. Aquest trajecte es pot fer amb avió però 
ens recomanen fer-lo amb vehicle per conèixer la vall del riu Indus i el país, a més, d'aprofitar per aclimatar poc a 
poc. A partir d’aquí comença el nostre trekking d’aproximació al Camp Base.

2-. Trekking d’aproximació. Del 6/07/2009 al 13/07/2009 
A partir d’Askole (3.050 m) comença la nostra aventura, on creuarem la Glacera del Biafo. Aquesta glacera és un riu 
enorme de gel de 63 km. de llarg que baixa dels cims centrals del Karakorum i es dirigeix a l’est per la Vall de Braldu. 
Seguidament haurem de creuar el riu Dumurdo a Jhula (Jhula significa: pont de corda de filferro recolzat per un 
cabàs de fusta). altitud: 3.190 m. 
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Seguirem a través del riu Braldu en direcció a un oasi verd sota el cim Paiju de 6.611 m. Des d’aquest punt gaudirem 
de les primeres vistes de l’impressionant Glacera del Baltoro. Ens trobarem a una altitud de 3.400 m. 

Haurem de creuar les Glaceres de Paiju i la del Baltoro a través grans d’escletxes de gel. Ens trobarem a una altitud 
de 4.130 m.
Travessarem la Glaceres de Yermanandu on conflueixen els Masherbrum i envolten el Baltoro. Podrem començar a 
observar el grup dels Gasherbums. Ens trobarem a 4.500 m.
Un llarg camí sobre el gel cobert de rocalla ens condueix fins el llegendari circ de Concòrdia (4.700 m), un remot racó 
absolutament indescriptible que custodien les muntanyes més increïbles del món:
K-2 (8.611 m), Broad Peak (8.047m), Hidden Peak (8.068 m) i el grup dels Gasherbrum ( de 7.925 m a 8.035 m).
 
Arribada al Camp Base del Gasherbum II, després de llargues caminades d’aproximació. El Camp Base es convertirà 
en el lloc més semblant a una llar. Serà el nostre centre 
d’operacions  i  on  passarem la  major  part  de la  nostra 
expedició. Serà punt d’arribada i sortida i un gran centre 
de suport entre tots nosaltres. 

3-. Camp Base (5.200 m) i campaments d'altitud 
fins a l'atac. Del 13/07/2007 al 20/08/2009 
EL Camp Base serà el nostre centre d’operacions i el lloc 
on passarem gran part de la nostra expedició.
L’estada al Camp Base és ideal per aclimatar i, aquesta, 
és una de les fases més importants de l’expedició.
L’estil que utilitzarem per fer la nostra ascensió és l’estil 
himalaic, o sigui, que aclimatarem per la mateixa ruta per 
on pujarem i aprofitarem aquesta aclimatació per equipar 
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els campaments d’altitud, que ens serviran, també, per al descens.
Una de les característiques d’aquest estil és la utilització de les cordes fixes que s’utilitzen per passar amb seguretat 
per trams pels quals hi haurem de passar diferents vegades i que ja es troben a una altitud important i són sovint, les 
zones més exposades i tècniques.

Ens plantegem 3 campaments d’altitud:
Camp I (6.000 m)
Per arribar a aquest primer campament, haurem de remuntar la glacera sud dels Gasherbrum per un complicat tram 
d’esquerdes i blocs de gel durant uns 7 km. aproximadament per arribar, finalment, a un gran replà on hi instal·larem 
el campament.

Camp II (6.500 m)
El trajecte entre el Camp I i el II transcorre per l’Esperó Moravec, el qual equiparem amb una corda fixa en un 
trajecte de 600 metres, per assegurar la pujada i la baixada. El Camp II el situarem en un nou replà, un cop superat 
l’esperó.

Camp III (7.000 m)
Per arribar al tercer campament seguirem una aresta entre trams de 40 i 60º, superant grans blocs de gel i seracs 
que dificulten el trajecte. El campament l'instal·larem en un replà, un pèl inclinat i al peu de la piràmide rocosa final.

Des del Camp III farem l’atac al cim tot fent una llarga i cansada travessa per arribar al coll que trobem a 7.800 m. 
Desprès seguirem  l’aresta situada a l’est per trobar el cim del Gasherbrum a 8.035 m.

El descens és una de les parts més importants i complicades de tota expedició. Hem de tenir en compte que haver 
fet cim només suposa que hem fet la meitat de la muntanya. Encara falten superar molts obstacles a la baixada amb 
molt de cansament, desmuntar els campaments d’altura i arribar al Camp Base.
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4-.La Tornada a casa.
I, evidentment, després d'aquests dies deixarem la muntanya tal i com la vam trobar i tornarem a peu fins a Askole i 
allí agafarem un avió (si l'oratge ho permet) fins a Rawalpini, per finalment altres vols fins a casa. L’expedició no 
s’acaba fins que no hem arribat a casa, fins que no hem abraçat la família que ens espera a l’aeroport. Aquest és el 
punt i final d’una expedició i, esperem, no siga l'última. 
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A TENIR EN COMPTE
L'ascensió a un cim de 8000 metres,  malgrat realitzar-se per la seua ruta normal,  no és una activitat  fàcil,  cal 
destacar un grup de factors d'importància a tenir en compte com conseqüència de l'altitud.
.  El  “Mal de Altura”: conseqüència d'una mala aclimatació a l'altitud, com a reacció a la mancança d'oxigen. Els 
símptomes freqüents són : dolor de cap, insomni, dificultats en la respiració, fatiga... però pot arribar a agreujar-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: l'esgotament és un estat de fatiga intensa que es produeix per un “exhauriment de 
les reserves” ( reserves de sucre o aigua -deshidratació-). La hipotèrmia és un descens de la temperatura central del 
cos per baix dels 35º C.
. Les Condiciones Meteorològiques: les condicions atmosfèriques en el Karakorum són extremadament variables, 
a més de no disposar d'una bona informació al respecte, podem superar el 30º negatius en els camps d'altura a més 
d'estar molt exposats al vent.
. Les Allaus: El gran pendent en l'“Esperó Moravec” acumula molta neu, sobretot desprès de fortes nevades, al 
qual cosa provoca que una part de la nostra ruta d'ascensió hi estiga sota aquest perill, tant a l'esperó com en la 
glacera d'accés.  A més de travessar moltes esquerdes, ressalts i llocs exposats a la caiguda de seracs.

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 així com també 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  a 
Castelló, tècnic informàtic a 
la universitat Jaume I i  veí 
de Castelló.

Jorge Cabo Bellés:
Nascut  el  10/3/1977  a 
Castelló,  professor  de 
mecànica i veí de Borriol.

Lluís Pallarés Navarro:
Nascut  el  20/11/1980  a 
Castelló,  Agent  Rural  i  veí 
de Borriol.

Andrés Más Roig:
Nascut  el  30/11/1973  a 
Castelló,  professor 
d'informàtica  i  veí  de  La 
Pobla Tornesa.

Tots  quatre,  malgrat  ser  relativament  joves,  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, cursa de muntanya, 
raids d'aventura, btt... A més, ja van estar junts a l'expedició “INCA 6000” l'any 2005, a l'expedició “7LENIN” en 
2007 i dos d'ells en “ACONCAGUA 2008”, on van obrir la primera ruta de la temporada al “Glaciar de los Polacos” i 
més concretament la “via directa o de los argentinos” al “Glaciar de los polacos”. Possiblement, aquesta siga la 
primera expedició provincial en pujar per aquesta via en tota la història de l'alpinisme castellonenc.
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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QUÈ PORTAREM? MATERIAL
Material tècnic
El projecte expedicionari requereix un equip personal d'alpinisme com és: botes de muntanya, botes d'expedició, 
bastons, piolet,  grampons, cordes dinàmiques i  fixes,  granotes de ploma, jaquetes i  pantalons de tercera capa, 
ulleres de gelera, motxilles i indumentària d'abric en general. Aquesta roba d'abric ha de ser calenta, ja que 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 més d'altura, sent per tant necessàries diverses tendes 
per als 3 darrers campaments, les qual han de ser isotèrmiques, lleugeres i resistents als forts vents de l'aresta. 
També material de bivac general com sacs de dormir de ploma, fundes de bivac, frontals, fornets per fondre neu i 
matalassos de neoprè.
La dificultat d'alguns passos de la via i el fet d'evitar les nombroses esquerdes de la glacera ens fa preveure un mínim 
d'equip d'escalada en gel com poden ésser cordes, estaques, cargols... a més de deixar cordes fixes en alguns trams 
de la via abans de l'atac per facilitar la pujada i la baixada.

Material mèdic
Serà el mínim necessari per afrontar els primers auxilis, així com per a solucionar i evitar les molèsties que poguessen 
patir els integrants de l'expedició. Estar dos mesos en un lloc tant llunyà ens fa adquirir varietat de medicaments per 
solucionar les possibles malalties que puguem sofrir, tant nosaltres com la gent que ens envolte i oferir-les en algun 
poble de la zona en tornar cap a casa. Les malalties més freqüents son deshidratació, diarrea, constipat, cremades 
solars, llagues, esqueixos i altres més perilloses provocades per la mancança d'oxigen.

Alimentació
Dins el capítol d'alimentació es dividirà en dues parts: per una banda l'alimentació del Camp Base, que consistirà en 
menjar tradicional del país i on ens servirem d'una empresa “Jasmine tours” que ens facilitarà una tenda menjador, 
un cuiner  i el menjar necessari en aquest camp, i per l'altra banda l'alimentació d'altura: ha d'aconseguir el màxim 
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de calories  amb el  mínim de  pes.  Utilitzarem, principalment,  productes  liofilitzats  i  deshidratats,  a  més d'altres 
complements. Desprès de l'experiència d'altres expedicions també pensem portejar suficient menjar del que mengem 
a sovint a casa per evitar els problemes d'un canvi tant radical de menjar. Sabem que menjar mig-be, almenys al 
camp base, és un dels factors claus per a aconseguir el nostre objectiu.

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  quaranta-quatre  mil  vuit-cents 
seixanta euros (44.860 Euros)

Capítol I. Mitjans de transport, bitllets, taxes (Borriol – Rawalpini)........................................................ 5.100 Euros
Capítol II. Allotjaments i Manutenció fora del camp Base (Rawalpini, Askole).......................................... 900 Euros
Capítol III. Transport del material, menjar, sobrepes, càrrec aeri anada - tornada (3euros/quilo) ..........1.300 Euros
Capítol IV. Agencia Jasmine tours: Infraestructura campaments, permisos d' escalada, desplaçaments interns, cuina 
camp base , portejadors Askole-camp Base, Oficial d'enllaç obligatori -4 unitats-.............................................23.300 
Euros
Capítol V.  Visats............................................................................................................................... 960 Euros
Capítol  VI.  Material  i  equipament  específic  (botes  8000,  sacs,  cordes  fixes,  granotes  de  ploma..).  Material  de 
comunicació i fotogràfic..................................................................................................................... 4.700 Euros
Capítol VII.  Dipòsit de neteja (obligat)............................................................................................... 1000 Euros
Capítol VIII.  Dipòsit de rescats (obligat)............................................................................................ 6000 Euros
Capítol IX.  Assegurances – 4 unitats-...............................................................................................600  Euros

SUMA.............................................................................................................................................. 43860 Euros

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

TOTAL............................................................................................................................................ 44860 Euros

GASHERBRUM II 20



PRESENCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIO
En aquesta aventura, a l'igual que en anteriors expedicions, ens preocuparem de difondre totes les passes que fem, 
abans, en els preparatius, en el transcurs de l'ascensió i un cop finalitzada. Som sabedors de l'interès creat en les 
altres expedicions, la qual cosa ens motiva un cop més a fer de la “nostra expedició” 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 anteriors expedicions “INCA 6000”, “7LENIN” i “ACONCAGUA 2008”.
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