
28 d’octubre:

“Titan Desert, sempre un 
repte, un repte d’una dona 

més”

Laura Sararols

21 d’octubre:

”Raids d’aventura”

Emma Roca

Amb la col·laboració de:

4 de novembre

“Nova  ruta a la cara 
Est del Huascaràn

Nord ”

Sílvia Vidal

Per a més informació: 

www.aemontmell.org

 aemontmell@tinet.cat

CICLE D’AUDIOVISUALS 2010

“Dona i esport d’aventura”

Projeccions a la sala d’El Centre de Llorenç del Penedès a les 20:30.

Entrada gratuïta



Dijous 28 d’octubre 20:30

“Titan Desert”, sempre un repte, un
repte d’una dona més

El període post part d’una mare és dur,
és difícil, assumir el repte de la Titan en
aquest moment és arriscat però en el
meu cas tingué un bon resultat.
Compaginar l’esport amb la resta de la
vida femenina i professional intensa és
encara un repte major.

Laura Sararols.

PRESENTACIÓ

Un any més iniciem el ja “tradicional” cicle d’audiovisuals
de muntanya i esports d’aventura. Aquest cop però el fil
conductor i leit motiv són les dones, dones que han viscut la
muntanya o l’esport d’aventura d’alguna manera o altra. Algunes
s’hi dediquen de forma professional i d’altres com a “afició”
però realitzant reptes no menys importants.

Ja sabem que el paper de la dona no ha estat fàcil, de ben
segur, tampoc en el món dels esports d’aventura, es per això
doncs, que volem fer un petit homenatge a totes aquelles dones
que restaran en l’anonimat i que han tingut un paper important
en el món de la muntanya. Esperem també que a través de les
experiències i vivències personals de les dones que hem
convidat per aquest cicle puguem motivar i engrescar a moltes
altres a llançar-se a l’aventura de realitzar qualsevol repte en
el món de l’esport de muntanya.

Per aquesta ocasió hem convidat a venir a tres grans
aventureres de diferents disciplines. Per una banda l’Emma
Roca, bombera professional del GRAE i creadora d’un raid
només per a dones: el WIAR (Women’s International
Adventure Race). Per altra, Laura Sararols, que ha sabut
compaginar professió de metgessa, ser mare i assolir un repte
tan important com la Titan Desert. I per últim una escaladora
d’elit com la Silvia Vidal que ha convertit la seva afició en una
forma de viure.

Estem segurs que totes elles ens aportaran experiències
molt interessants i ens donaran la seva visió femenina, tan
necessària i que en aquesta ocasió reivindiquem, del món de
l’esport d’aventura i la muntanya.

La Junta de l’Associació Excursionista Montmell

Dijous 4 de novembre 20:30

Nova ruta a la cara Est del
Huascaràn Nord 6.150 m

“Entre Boires” és el nom d’aquesta nova
ruta, la primera a la imponent paret Est
del triangle rocallós del Huascaràn
Nord.

970 m de recorregut d’alta dificultat i
18 dies de permanència en paret, a gran
altura.

Sílvia Vidal.

Dijous 21 d’octubre 20:30

Raids d’aventura

Els raids d'aventura, les seves
característiques, límits físics, mentals,
estratègia, ... parlo de l'experiència
acumulada després de més de 10 anys
corrent raids arreu del món.

Emma Roca.


