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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El Projecte d’Expedició Documental al Kokshaal-Too,  vol explorar un dels conjunts 

geogràfics més salvatges de la serralada del Tien Shan, establert en territori del 

Kirguistan fronterer amb la Xina nord occidental.  

L’equip expedicionari, està format per socis de diferents entitats de l’excursionisme 

català, per això hem batejat el projecte amb el nom d’Expedició Interclub.  

L’Expedició, està dissenyada per compartir una mateixa infraestructura, però alhora 

trobar cabuda a persones amb diferents motivacions, necessitats i/o expectatives.... 

com la de realitzar d’un trekking amb ascensions de poca dificultat per un territori del 

tot salvatge, fins a participar en la obertura de noves vies glacials en cims de gairebé 

6000 metres. 

Per altra banda, enregistrar tots i cadascun dels moments viscuts al llarg dels 20 dies 

que restarem aïllats al “Kokshaal-Too”, conforma, al nostre entendre, un repte 

documental de primer ordre, on les experiències, emocions i sensacions viscudes pels 

diferents integrants de l’expedició, prendran l’autèntic protagonisme de l’aventura. 

PLA DE RUTA 

L’itinerari previst, s’inicia a Bishkek, capital del Kirguistan,  des d’on caldrà desplaçar-se 

en transport per carretera fins a la petita població de Kara-Say, últim seguici abans 

d’endinsar-nos en el Kokshaal Too. 

L’aproximació fins la vall glacial de Grigor’ev, on hi ha previst muntar el Camp Base de 

la nostra expedició, son més de 100klm de trajecte incert, camins en mal estat, rius 

sense ponts, colls de muntanya etc, etc... probablement tota una aventura que caldrà 

afrontar prèviament a l’escalada de les grans muntanyes, però que esperem superar 

gràcies als serveis contractats d’un vehicle especial 6x6, i/o la utilització de cavalls de 

càrrega per desplaçar-nos fins el nostre destí. Probablement les dificultats d’accés al 

massís, siguin les raons  per les quals el Kokshaal-Too encara mante el seu caràcter 

salvatge i solitari. 

Vista parcial de les muntanyes del Kokshaal-Too 
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Des del Camp Base a 3400m, hi ha previst realitzar diferents incursions d’exploració al 

massís. 

RUTA 1: TREKKING D’ACLIMATACIÓ  (mapa: itinerari groc) 

Un trekking de 80klm entre els massissos del Kokshaal-Too i el Borjoldoi, ens ajudarà a 

aclimatar a l’alçada i reconèixer el terreny d’aquest territori. Al llarg d’aquest trekking 

de 4 o 5 dies, també hi haurà previst cometre l’ascensió d’un cim de 4700m d’alçada, 

probablement verge, però sense cap dificultat tècnica destacable.  

  

 

RUTA 2: ASCENSIÓ AL PIC EGMENDUELUEK  (mapa: itinerari verd) 

Aquest itinerari vol explorar les valls glacials del Fersmana.  

L’ascensió de l’Egmendueluek de 5210m per la seva vessant Sud, probablement resti 

encara verge. Una llarga aproximació glacial de 2  dies per la Vall del Fersmana, ens 

durà sota la piràmide sumital d’aquest bell cim. La part final de l’ascensió, pensem que 

no presenta més dificultats que la pròpia inclinació de la pala sumital de 45-50 graus. 

La possibilitat de trobar alguna esquerda important a la glacera s’accés al pala sumital, 

també és un aspecte a tenir en compte. 

 L’aproximació, ascensió i retorn al camp base, l’estimem en 5 dies.     

  
Egmendueluek cara Sud                                                           Egmendueluek cara Nord                            
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RUTA 3: ASCENSIÓ AL DANKOVA (mapa: itinerari vermell) 

Es tracta de l’ascensió al cim més alt i espectacular del Kokshaal Too, el “Peak 

Dankova” de 5982m. 

L’itinerari proposat no té precedents, per això pensem que es tracta d’una nova via 

inèdita d’escalada en neu, gel i roca per la vessant sud oest del pic.  

L’aproximació, ascens i retorn, s’ha previst en 8  jornades, considerant dos camps 

d’alçada a 4600 i 5400m, més un d’avituallament a 4000m. 

L’ascensió d’aquest cim en la seva part final, requereix de coneixements i experiència 

en totes les disciplines de l’escalada. Cal preveure una primera ascensió fins a mitja 

aresta, per deixar material i reconèixer el terreny. 

 
Vall del Grigor’ev, amb Dankova a l’esquerra                 Pala i Cresta Nord-Est del Dankova  

A continuació mostrem la via d’ascensió prevista al DANKOVA. 

General Cara Sud 
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General Cara Nord 

Camp 3 (5400m) – Cim (5982m)  

Camp 2 (4600m) – Camp 3 (5400m) 
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GENERALITATS 

Durant l’estada al Kokshaal, es nocturnarà sempre en tendes pròpies organitzades pels 

mateixos components de l’expedició, independentment, al Camp Base de Grigor’ev, 

s’instal·larà una tenda menjador a disposició de tots els components de l’expedició. 

                                                                    

Visats i Permisos 

Ho gestionarà l’agència contractada des de Bishkek . 

Menjar 

Al Camp Base s’organitzaran menjars comunitaris. El menjar es comprarà prèviament a 

Bishkek i es transportarà amb el vehicle 6x6 i/o amb els cavalls de càrrega en la part 

final de l’aproximació al Camp Base Grigor’ev. 

   

Seguretat i Emergències 

L’expedició disposarà d’un equip de comunicació via satèl·lit de la marca SPOT, que ens 

permetrà comunicar-nos, per missatge, amb els serveis d’emergència i/o transport de 

recollida “vehicle 6x6”.                                            
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VIDEO DOCUMENTAL DE L’EXPEDICIÓ 

La proposta Vídeo Documental de l’Expedició Kokshaal 2012, vol transmetre 

mitjançant les imatges dos conceptes molt clars. 

 El desenvolupament social de l’expedició   

 El caràcter agresta i salvatge de les muntanyes del Kokshaal Too 

Des de la part social del documental, es pretén fer un seguiment dels mateixos 

protagonistes de l’expedició, davant les impressions i sensacions viscudes en cada 

moment.   

Aprofundir en les veritables raons i motivacions de cadascú, pot ser un parany incert 

que caldrà anar esbrinant a mida que transcorri l’aventura .  

Alhora, descobrir els autèntics habitants d’aquestes regions, nòmades estivals, 

conforma un marc de contrastos incomparables que de ben segur no deixarà 

indiferent l’espectador. 

En la part alpina i paisatgística, emfatitzarem el caràcter agresta d’aquestes 

muntanyes, i com l’entorn pot revelar-se en qualsevol situació. Lluminositat, ombres, 

verticalitat, activitat, calma... paràmetres variables avocats a un món de sensacions i 

contrastos, i que de ben segur es manifestaran al llarg de la nostra estada.    

Panoràmica del Kokshaal-Too des de Borjoldoi 
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EQUIP TÈCNIC DE FILMACIÓ 

Equipament 

Es disposaran de diferents sistemes per enregistrar cada instant de l’aventura. 

Ja sigui en condicions òptimes o desfavorables, es faran servir 3 tipus de càmeres per 

enregistrar el moment en qualsevol situació. 

 CANON XF100  Full HD (CÀMERA 1) 

 SONY X1 Full HD  (CÀMERA 2) 

 GOPRO HERO2 Full HD (CÀMARA AUXILIAR) 

Sonorització 

Es faran servir els micròfons omnidireccionals de les pròpies càmeres per so 

ambiental/general, i un micròfon específic “direccional” per les entrevistes als 

personatges i/o protagonistes.  

Altres materials 

 Trípode amb ròtula rotativa 

 Suport mono peu 

 Perxa amb 3 metres d’extensió (per càmera GOPRO) 

 Placa solar per la càrrega de bateries 

 Bateries vàries per a les diferents càmeres 

 Targetes CF, P2P i SD  

Equip Humà AUDIOVISUAL, integrat per l’Albert Naudín, en Robert Riu i en Roger 

Layola, es distribuiran les tasques de gravació segons aquestes directrius. 

 Direcció i realització  (Albert Naudín) 

 Càmera 1 (Albert Naudín) 

 Càmera 2 (Robert Riu) 

 Sonorització (Robert Riu) 

 Fotografia (Albert Naudín – Robert Riu) 

 Auxiliar de càmera i suport (Roger Layola) 
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EQUIP EXPEDICIONARI 

L’equip expedicionari està integrat per  9 persones de diferents entitats excursionistes 

de Catalunya. 

 Bernat Ros  (UEC Gràcia) 

 Eduard Gonzàlez (UEC Gràcia) 

 Anna Solans (UEC Gràcia) 

 Roger Segarra (CE Lleida) 

 Nuria  Molinos  (CEG) 

 Roger Layola (CEG) 

 Robert Riu (CEG) 

 Maria Pujades (MadTeam) 

 Albert Naudín (MadTeam) 

 

PRESSUPOST  EXPEDICIÓ   

 Logística i transports  ----------------------- 8000€ 

 Visats, permisos, seguretat ---------------- 1000€ 

 Estades (Hotels, Albergs, etc..)  ------------  800€ 

 Menjar ------------------------------------------ 3000€ 

 Equipament tècnic de filmació  ----------- 4400€  (despesa parcial) 

     TOTAL: 17.200€ 

 

Salutacions de tot l’equip,                                

Expedició Kokshaal 2012   

              C.E.G         

      


