Organitza: AAEET
SECCIÓ DE MUNTANYA

SETMANA DEL
MUNTANYENC
del 12 al 19 d’abril del 2015

COL·LABORA

DIUMENGE 12

SORTIDA AL CASTELL DALMAU
A les 9 del matí, a la Font d’en Pascual farem un esmorzar
popular.
Despres els que vulguin podran practicar l’escalada al Castell Dalmau, per vàries vies o fer una caminada per l’entorn.

DILLUNS 13

A les 8 del vespre a la CASA DE CULTURA, Passeig dels
Caputxins, 18.
Presentació FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA DE
TORELLÓ, es troba entre els més prestigiosos del món en
el seu sector. Des del 1983, posa en competició anualment
els millors films a nivell mundial sobre la muntanya i la natura, i reuneix a Torelló destacats especialistes del gènere i
milers d’espectadors.
MISION ANTARCTIC
Guido Perrini. Suïsa. 2013. 39’
Premi Granvalira a la millor pel·licula d’esports de Muntanya 2014. Xavier de la Rue, el millor snowboarder del món.
Mitjançant unes imatges espectaculars, la pel.licula ens explica una història de navegació, muntanyisme, snowoard, natura salvatge i descobertes inesperades als vertiginosos pendissos nevats de les muntanyes que moren a l’oceà Antàrtic.
GUIDES & CIE
Gilles Chappaz. França. 2014. 72’
Premi FEEC a la millor fotografia 2014 Creada el 1821, la
Companyia de Guies de Chamonix és la primera i més antiga del mon. La seva històrica organització se sustenta en
dos pilars: la distribució de les tasques i un fons de suport
als guies que han patit accidents a la muntanya. Però qui
són aquestes dones i homes que han triat fer de la passió de
les muntanyes el seu ofici? Mitjançant impactants imatges
d’escalades al massís del Mont-Blanc, el documental és un
retrat d’aquest extraordinari grup de professionals.

DIMARTS 14

A les 8 del vespre al Local Social.
ÀUDIO-VISUAL GR-2. Presentat per FRANCESC CUCURULL. Un recorregut per membres de l’Entitat on podrem
contemplar les millors imatges d’aquest sender, que va de
La Jonquera a Aiguafreda.

DIMECRES 15

A les 2/4 de 7 de la tarda al Local Social.
Competició de BOULDER. Es una competició d’escalada
al rocòdrom instalat a la nostra Entitat.

DIJOUS 16

A les 8 del vespre a la CASA DE CULTURA, Passeig Caputxins, 18.
Àudio-visual i xerrada a càrrec d’ESTER SABADELL que
parlarà de “EL MÓN MÀGIC DE LES MUNTANYES” Va
formar part de l’equip de “Al Filo de lo Imposible” Participa
com a alpinista i ajudant de filmació en un documental envers l’Ama Dablam (6.856) que va conquerir el 2001, la muntanya sagrada dels Sherpes. Com economista –llicenciada
en Direcció i Administració d’Empresa participa activament
en el projecte de cooperació amb el poble d’Hushé al nord
de Pakistà.
El 26 de març del 2003, a l’illa caribenya de Guadalupe sofreix junt amb el seu company un greu accident en un ràpel
en una cascada de cent metres. El seu company mort i ella
rep diverses fractures que l’aparten del mon de l’escalada
durant un any molt feixuc.
El 20 de juliol del 2005 aconseguí l’ascenció del Nanga Parbat (8125 m.) amb un grup mixte.
Actualment és bombera de la Generalitat de Catalunya.
Cosa que li permet fer menys viatges llargs, i com a conseqüència les escalades son més tècniques.
Es columnista a la revista Vertex de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya.
Aixó es un petit, -molt petit- resum de les seves gestes. Ja
que el programa editat te les seves limitacions.

DIVENDRES 17

A les 8 del vespre a Local Social.
Xerrada de seguretat a la muntanya a càrrec del grup
GRAE, de bombers de la Generalitat.

DISSABTE 18

A 2/4 de 8 del vespre al Local Social.
Cloenda de la Setmana del Muntanyenc, lloc on ens
trobarem per compartir un Piscolabis

DIUMENGE 19

Ens trobarem a l’estació d’autobusos, a les 7 del matí
per sortir amb Bus.
Caminada senders GR-92, l’AMETLLA DE MAR - L’AMPOLLA Cal portar esmorzar, dinar i aigua, així com calçat
adequat.

NOTES:

Per les sortides cal estar federat.
El local SOCIAL està situat a la Muralla de Sant Antoni, 35
baixos, tel 977 613 443 de 7 a 9 del vespre.
Consulteu la nostra pàgina web, www.aaeet.com
o al Facebook aaeet seccio de muntanya.

