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4. PROGRAMA 
 
 

 DISSABTE 13 DIUMENGE 14 

De 11.00 h 
a 12.00 h 

Enric Violan:   Podologia Esportiva: Quins 
secrets amaguen els peus?  

 

Eduard Sallent i Quim Bretcha:  - Alpamayo 
Express  

 

De 12.00 h 
a 13.00 h  Francesc Mauri:  - El temps a Muntanya  

De 13.00 h 
a 14.00 h 

Araceli Segarra:  Alpinisme, una filosofia 
de vida 

 

Jordi Camins: -  El canvi climàtic a les 
glaceres dels Pirineus  

 

De 16.00 h 
a 17.00 h 

 

Agustí Roc:  Advanced week  

De 17.00 h 
a 18.00 h 

 

 
Xesc Terés :  Ultrafons, quelcom més que 
llarga distància  
 

Sergi Fernández:  7 deserts amb un parell de 
rodes. 

De 18.00 h 
a 19.00 h 

 

 

Albert Bosch:  '7 CIMS'  

 

 
 
Pau Escalé:  La 6a Dimensió 

 

De 19.00 h 
a 20.00 h 

 

 

Sílvia Vidal:  Escalada en solitari a 
l'Himàlaia, India  

 
 
Ferran Latorre:   Del 8b als 8000 m  
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BIOGRAFIA 

Enric Violan és diplomat en podologia per la Universitat de Barcelona i 

Postgrau en “Patomecanica del pie y sus tratamientos 

“Podologia deportiva”. Va ser el Podòleg Titular a la Clínica Podològica Enric 

Violan del 1984 al 1992, podòleg de l’Equip Nacional d’Esquí d’invidents i 

deficients visuals i Podòleg col·laborador de diferents clubs d’esquí de la 

Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

 
 
CONFERÈNCIA:  PODOLOGIA ESPORTIVA

La conferència està enfocada a explicar que és la podologia esportiva,

funció desenvolupa per 

específica a corredors i esquiadors. Generalitzant, el podòleg s’encarrega de la 

cura dels peus d’una manera integral: des d’una simple durícia o una ungla 

clavada fins a la realització

seves possibles repercussions a l’aparell locomotor. És en aquest últim punt

es troba la interrelació entre podologia i esport. La funció del podòleg esportiu 

és fer una valoració complerta del peu p

lesió o qualsevol altre anomalia i actuar; i així, poder prevenir o fer el 

tractament oportú per aconseguir salut, rendiment, benestar i confort.
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és diplomat en podologia per la Universitat de Barcelona i 

Postgrau en “Patomecanica del pie y sus tratamientos ortopodologicos” i en 

“Podologia deportiva”. Va ser el Podòleg Titular a la Clínica Podològica Enric 

Violan del 1984 al 1992, podòleg de l’Equip Nacional d’Esquí d’invidents i 

deficients visuals i Podòleg col·laborador de diferents clubs d’esquí de la 

ració Catalana d’Esports d’Hivern.  

ODOLOGIA ESPORTIVA : QUINS SECERTS AMAGUEN ELS PEUS

La conferència està enfocada a explicar que és la podologia esportiva,

 als practicants d’esport i quina és la seva aportació 

específica a corredors i esquiadors. Generalitzant, el podòleg s’encarrega de la 

cura dels peus d’una manera integral: des d’una simple durícia o una ungla 

clavada fins a la realització de l’estudi de biomecànica del peu per a valorar les 

seves possibles repercussions a l’aparell locomotor. És en aquest últim punt

es troba la interrelació entre podologia i esport. La funció del podòleg esportiu 

és fer una valoració complerta del peu per identificar l’origen d’una possible 

lesió o qualsevol altre anomalia i actuar; i així, poder prevenir o fer el 

tractament oportú per aconseguir salut, rendiment, benestar i confort.

ENRIC VIOLAN 
 

Podòleg 
 

Dissabte 13 de novembre
11.00 a 12.00 
 

 

 

 

                                                                                  

3 

és diplomat en podologia per la Universitat de Barcelona i 

ortopodologicos” i en 

“Podologia deportiva”. Va ser el Podòleg Titular a la Clínica Podològica Enric 

Violan del 1984 al 1992, podòleg de l’Equip Nacional d’Esquí d’invidents i 

deficients visuals i Podòleg col·laborador de diferents clubs d’esquí de la 

N ELS PEUS? 

La conferència està enfocada a explicar que és la podologia esportiva, quina 

als practicants d’esport i quina és la seva aportació 

específica a corredors i esquiadors. Generalitzant, el podòleg s’encarrega de la 

cura dels peus d’una manera integral: des d’una simple durícia o una ungla 

de l’estudi de biomecànica del peu per a valorar les 

seves possibles repercussions a l’aparell locomotor. És en aquest últim punt on 

es troba la interrelació entre podologia i esport. La funció del podòleg esportiu 

er identificar l’origen d’una possible 

lesió o qualsevol altre anomalia i actuar; i així, poder prevenir o fer el 

tractament oportú per aconseguir salut, rendiment, benestar i confort. 

Dissabte 13 de novembre 
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BIOGRAFIA 

Araceli Segarra va començar en el món de l’espeleologia als 15 anys. L’any 

1996 es converteix en la primera dona catalana i espanyola que aconsegueix 

fer el cim de l’Everest. Tasta l’escalada en gel a  “La Pomme d’Or” (2004).L’any 

2007 torna a l’Everest per rodar la segona part del documental IMAX “Return to 

Everest”, i aquest mateix any viatja a Alaska per treballar com a ajudant de 

càmera i fotògraf en un documental sobre el canvi climàtic, i també roda un 

programa per la BBC. L’any 2008 explora la seva faceta d’escriptora i publica 

contes il·lustrats sobre els 7 cims i una sèrie de contes infantils, “Els viatges de 

Tina” (en català i castellà). També és coneguda per la seva faceta de model. 

CONFERÈNCIA:  ALPINISME, UNA FILOSOFIA DE VIDA  

40 minuts de diferents activitats realitzades dins del món de la muntanya per 

Araceli Segarra. Des de la seva coneguda ascensió al Everest per realitzar un 

documental en format IMAX, fins ascensions tècniques a diferents muntanyes 

del món. Algunes amb cim. Altres per rutes de dificultat, sense ajuda de 

portejadors i que van quedar-se en un bon intent. Escalada en roca, escalada 

artificial, escalada en gel, esquí de travessia, Himàlaia, Alps, USA, etc.... Una 

visió global de la vida, gràcies a les experiències viscudes a la muntanya. 

  

ARACELI SEGARRA 
 

Escaladora 
 

Dissabte 13 de novembre 
13.00 a 14.00 
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BIOGRAFIA 

Agustí Roc ha estat campió d’Europa 2009 de Kilometre Vertical, tres 

cops campió del món de curses de muntanya (Skyrunner World Series), els 

anys 2002, 2003 i 2004, campió d'Europa d'esquí de muntanya l'any 2005, i 

d’Espanya del 2005 al 2007. Resideix a Manresa. És membre del Salomon-

Santiveri Outdoor Team i de l’equip Internacional Salomon. 

CONFERÈNCIA:  ADVANCED WEEK  

Entre el febrer i el març de cada any, els integrants de l’equip de corredors 

Internacional Salomon es reuneixen durant una setmana per tal de provar els 

nous materials i prototips de la marca. Roc explicarà quin és el procés que se 

segueix durant aquesta setmana en la prova del material, i com s’elaboren les 

fitxes tècniques de cadascuna de les proves. L’objectiu d’aquestes trobades, 

que acullen corredors de Nova Zelanda, Canadà, Estats Units, Illa de la 

Reunió, Suïssa, França, Grècia, Espanya i Àustria entre altres països, és 

desenvolupar productes innovadors que es posaran a la venda al cap d’una o 

de dues temporades. D’aquesta manera, s’aconsegueix que el consumidor final 

tingui el millor producte possible 

 

 

 

AGUSTÍ ROC 
 

Corredor de Trail Running i d’esquí de 
muntanya 
 

Dissabte 13 de novembre 
16.00 a 17.00 
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Xesc Terés és esportista amateur d’ultrafons. Els seus inicis esportius, als 

quatre anys d’edat,  van anar lligats a l’esquí alpí de forma intensa i continuada 

fins els 17 anys. Als 18 anys va ser un dels pioners del triatló a Espanya, i va 

participar en el primer que es va disputar a l’estat. El triatló i l’atletisme van ser 

els seus esports predilectes durant 19 anys, i va arribar a completar totes les 

distàncies, des de la milla a la marató en atletisme i des de la distància 

Olímpica a l'Ironman en Triatló. Els últims 6 anys els ha dedicat a proves 

d'ultrafons, completant amb èxit proves com ara la Marató de Sables, l'ultra trail 

del Mont-Blanc, la Badwater als Estats Units  o La Tor dés Géants a la Vall 

d´Aosta a Italia fa un mes. 

 

CONFERÈNCIA:  ULTRAFONS , QUELCOM MÉS QUE LLARGA DISTÀNCIA  

Xesc Terés farà un ràpid repàs a la seva trajectòria esportiva. Explicarà com el 

decurs del temps l'ha portat a les curses d'ultrafons, què representen i què 

poden aportar aquest tipus de curses, així com l’aprenentatge que n’ha obtingut 

a nivel personal. En conclusió, com una dura experiència és necessària per 

superar amb èxit els reptes que plantegen les situacions quotidianes de la vida.  

Terés aprofundirà també la ponència en tres de les curses que més li han 

aportat (Sables, Badwater i Tor dés Géants), així com ser les motivacions per 

participar-hi, com ho va viure i quins valors en va extreure.  

XESC TERÉS 
 

Corredor amateur d’ultrafons 
 

Dissabte 13 de novembre 
17.00 a 18.00 
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Entre moltes altres aventures, Albert Bosch ha participat en 7 Dakars (2 en 

moto i 5 en cotxe), ha fet més de 100 curses de diferents disciplines d'esports 

extrems, i ha completat el projecte '7 Cims' (Escalar les muntanyes més altes 

de cada continent, amb l'Everest com a punt final). És empresari des dels 26 

anys, i el 2004 va fundar INVERGROUP, com a plataforma per a gestionar les 

seves participacions en diferents projectes d'emprenedoria, i per a participar en 

altres empreses liderant grups d'inversors de la seva confiança. Es defineix 

com un multi aventurer i emprenedor, al que li agrada plantejar-se grans reptes, 

preparar-se a fons per aconseguir-los, i organitzar tot el projecte per a obtenir el 

millor resultat tant en la part de repte esportiu, com a nivell empresarial o 

personal. 

CONFERÈNCIA:  7 CIMS 

Albert Bosch ens explica el seu magnífic viatge pel món, escalant els cims més 

alts de cada continent.  Un projecte de muntanya, amb una dimensió molt més 

àmplia que la part purament esportiva. La seva doble experiència com a 

aventurer i emprenedor l’han dotat d’una àmplia trajectòria, viscuda molt 

intensament i en primera persona. 

  

ALBERT BOSCH 
 

Aventurer i emprenedor 
 
Dissabte 13 de novembre 
18.00 a 19.00 
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BIOGRAFIA  

Va néixer a Barcelona l’any 1970 però no va ser fins els 24 anys que va 

descobrir el món de l’escalada. Des de llavors, la seva vida ha estat sempre 

vinculada a aquest esport i de seguida es va convertir en una de les 

escaladores de referència del país. Vidal ha completat ascensions a la 

serralada de l'Himàlaia (Índia i el Pakistan), Mali (Àfrica Occidental), l'illa de 

Baffin (Canadà), la vall de Yosemite (Estats Units), entre molts d’altres. 

 

CONFERÈNCIA:  ESCALADA EN SOLITARIA A L ’HIMÀLAIA , ÍNDIA 

Silvia Vidal parlarà de la ruta en solitari al macis del Kailash Parbat, Índia. 

L’escaladora exposarà la seva experiència personal en l’aventura d’anar a 

buscar una paret verge, de la qual només disposava d’una foto, per després 

escalar-la. El resultat de tot plegat van ser 25 dies penjada a la paret en unes 

condicions meteorològiques adverses, durant el monsó d’aquest estiu. 

 

 

  

SÍLVIA VIDAL 
 

Escaladora 
 

Dissabte 13 de novembre 
19.00 a 20.00 
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BIOGRAFIA 

L’ascensió al Nanga Parbat provoca que Eduard Sallent  s’iniciï en la literatura 

de muntanya. L’any 2002, Desnivel li publica el llibre "Mentre hi hagi llum" 

(Desnivel, 2002). Dos anys més tard, publica "Per ser tan blanca" (Desnivel, 

2004). També col·labora en el llibre "Exploraciones españolas de hoy" 

(Sociedad Geografica Española/Desnivel 2003) amb un relat sobre l'expedició 

catalana a l'Everest el 1985. Finalment, publica un conte dins de "La viuda del 

Eiger" (Desnivel, 2007). També ha escrit a la revista Vèrtex, durant l'any 2006, 

en la columna d'opinió "Colla de fanàtics". 

 

CONFERÈNCIA:  ALPAMAYO EXPRESS  

A  finals de maig d'aquest 2010 en Marc Vilamajó, en Miquel Vilaró, en Toni 

Muns, en Quim Bretcha i l'Edu Sallent marxen cap al Perú amb un objectiu: 

escalar l'Alpamayo, la muntanya considerada com la més bonica del món, de 

5.947 metres. Es troba a la Cordillera Blanca. Es tracta d'una escalada 

totalment en neu i gel, que arriba, en alguns moments als quasi 90º d'inclinació 

a més de 5.000 metres. En Quim Bretcha i l'Edu Sallent van realitzar la primera 

ascensió d'aquest any 2010, i totalment sols. Es va tractar d’una expedició 

express perquè només disposaven de 15 dies en total, comptant els dies de 

vitge en avió inclosos. La pel.lícula està filmada amb dues càmeres, cosa que 

permet apreciar l'escalada des de "dins" i des de "fora".  

EDUARD SALLENT 
 

Escriptor i alpinista 
 

Diumenge 14 de novembre 
13.00 a 14.00 
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BIOGRAFIA   

Quim Bretcha, juntament amb Eduard Sallent, ha escalat algunes de les 

muntanyes més importants del món, com ara el Nanga Parbat (1997), el G2 

(2004) o l’Alpamayo (2010). També van fer un intent de cim de l’Amabablam, i 

es van quedar a tan sols 300 metres del cim. 

Com a director de cinema, Alpamayo Express és el seu segon film, i la primera 

que fa a fora de les fronteres catalanes. La primera va ser filmada al 

Pedraforca, durant una obertura de via.   

 

CONFERÈNCIA:  ALPAMAYO EXPRESS  

A  finals de maig d'aquest 2010 en Marc Vilamajó, en Miquel Vilaró, en Toni 

Muns, en Quim Bretcha i l'Edu Sallent marxen cap al Perú amb un objectiu: 

escalar l'Alpamayo, la muntanya considerada com la més bonica del món, de 

5.947 metres. Es troba a la Cordillera Blanca. Es tracta d'una escalada 

totalment en neu i gel, que arriba, en alguns moments als quasi 90º d'inclinació 

a més de 5.000 metres. En Quim Bretcha i l'Edu Sallent van realitzar la primera 

ascensió d'aquest any 2010, i totalment sols. Es va tractar d’una expedició 

express perquè només disposaven de 15 dies en total, comptant els dies de 

vitge en avió inclosos. La pel.lícula està filmada amb dues càmeres, cosa que 

permet apreciar l'escalada des de "dins" i des de "fora".  

  

QUIM BRETCHA 
 

Director de cinema  i alpinista 
 

Diumenge 14 de novembre 
13.00 a 14.00 
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BIOGRAFIA   

Francesc Mauri va estudiar Geografia i es va especialitzar en climatologia. 

Encara que es va iniciar en el món de les previsions de forma molt autodidacta, 

actualment es dedica a fer la previsió del temps per Catalunya Ràdio i TV3. 

També és membre del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

CONFERÈNCIA:  EL TEMPS A MUNTANYA  

El pronòstic meteorològic és fonamental per moltes activitats com l’aviació, la 

navegació marítima o l’agricultura i la pesca. En activitats d’oci pot ser 

determinant i, en aquest sentit, a muntanya ens hi juguem la pell quan el temps 

esdevé canviant i violent de sobte. Un dia plàcid i amb bonança, es pot tornar 

difícil i extrem, Entendre com es comporta el temps a muntanya i els fenòmens 

més destacats, així com on anar a trobar la informació i la seva interpretació 

esdevenen bàsics per la presa de decisions prèvies a una sortida a muntanya. 

 

 

  

FRANCESC MAURI 
 

Meteoròleg 
 

Diumenge 14 de novembre 
12.00 a 13.00 
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BIOGRAFIA 

Alpinista i esquiador, ha participat en ascensions i expedicions a muntanyes 

d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Ha practicat totes les modalitats de l’esquí, 

des de les més clàssiques fins a les varietats més avantguardistes de cada 

moment. Des de 1982 dedica part del seu temps lliure a l’observació de 

l’evolució de les glaceres, principalment dels Pirineus i, en especial des de l’any 

1984 les del Parc Natural Posets Maladeta. Col·labora amb el CADS (Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya) 

en cicles de conferències de divulgació sobre l’impacte del canvi climàtic en les 

glaceres dels Pirineus, així com amb la Universitat de Saragossa És l’autor del 

llibre “El Canvi Climàtic a les Glaceres dels Pirineus. L’Agonia de les masses 

de gel al Parc Natural Posets Maladeta. 

 

CONFERÈNCIA:  EL CANVI CLIMÀTIC A LES GLACERES DELS PIRINEUS 

Amb un centenar d’imatges comparatives. Camins ’explica l’evolució de les 

glaceres als Pirineus durant els darrers 25 anys, així com el procés de formació 

i dinàmica de les glaceres. En la conferència també es farà un breu resum de la 

història del clima i de les glaciacions al nostre planeta. La seva finalitat és 

donar a conèixer com afecta el canvi climàtic a les zones de gel més properes 

a nosaltres i sensibilitzar per avançar a una societat més sostenible. 

 

JORDI CAMINS 
 

Alpinista i esquiador 
 

Diumenge 13 de novembre 
11.00 a 12.00 
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Sergi Fernández Tolosa neix a Barcelona el 1974 i comença a viatjar amb 

bicicleta als 16 anys. Es llicencia en periodisme a la UAB. Treballa com a 

periodista i fotògraf freelance des de 1995, escrivint i fent reportatges gràfics de 

viatges, esports, activitats a la natura, etc. Del seu darrer projecte, que li ha 

portat a creuar amb bicicleta i en solitari els deserts més emblemàtics dels cinc 

continents, ha fet diversos documentals per la televisió, que han estat emesos 

als programes Temps d’Aventura de Televisió de Catalunya i Deporte.es de 

Televisión Española, entre d’altres. Ell mateix s’ha grabat durant les 

expedicions amb una petita càmera i un trípode, sistema similar al que fa servir 

per ilustrar fotogràficament els seus llibres. 

 
CONFERÈNCIA:  7 DESERTS AMB UN PARELL DE RODES  

L’any 2003, Sergi Fernández Tolosa, periodista i aficionat als esports i a la 

natura, va proposar-se viatjar en bicicleta i en solitari pels set deserts més 

emblemàtics del planeta: Austràlia, Atacama, Mojave, Namib, Kalahari, Gobi i 

Sàhara. Quatre anys més tard, ha publicat un llibre sobre les seves vivències i 

el que ha vist pel camí: 30.000 quilòmetres d’aventures i sorpreses. En la 

conferencia parlarà sobre l’origen del projecte, com es va gestar i com va 

evolucionar al llarg dels anys, a mida que ell mateix, a base de viatjar, 

evolucionava com a persona.  

FRANCESC MAURI 
 

Meteoròleg 
 

Diumenge 14 de novembre 
12.00 a 13.00 
 

 
 
 

SERGI FERNÁNDEZ 
 

Periodista i  aventurer 
 

Diumenge 14 de novembre 
17.00 a 18.00 
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CONFERÈNCIA:  LA 6A DIMENSIÓ 

  

FRANCESC MAURI 
 

Meteoròleg 
 

Diumenge 14 de novembre 
12.00 a 13.00 
 

 
 
 

PAU ESCALÉ 
 

Especialista en escalada en gel 
 
Diumenge 14 de novembre 
18.00 a 19.00 
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Ferran Latorre és escalador des dels 14 anys, un món en què es va introduir 

gràcies a l’excursionisme. Ha aconseguit fer el cim d’algunes de les muntanyes 

més importants del món, com ara el ShishaPagma Central, l’Annapurna, 

l’Everest (2 cops), el Broad Peak, el Dhaulagin o el Gasherbrum IV entre altres. 

L’any 1995 va rebre el premi Piolet de Oro, atorgat per la  Federación Española 

de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), en reconeixement a la millor 

activitat alpinística de l’any.Des de l’any 1998 treballa al programa Al Filo de lo 

Imposible de TVE, filmant per quasi tot el món i en tot tipus de. Ha participat en 

algunes de les expedicions de Juanito Oiarzábal i d’Edurne Pasabán.  

 

CONFERÈNCIA:  DEL 8B ALS 8000 M 

La conferència de Ferran Latorre és un repàs exhaustiu i complet de totes les 

activitats que he realitzat al llarg de la meva carrera esportiva. Des de 

l'escalada esportiva,-en la qual va aconseguir escalar la dificultat de 8b-, fins a 

les expedicions a l'Himàlaia, passant per les escalades hivernals als Alps i les 

aventures a l'Antàrtida. Aquesta nova versió de la conferència pretén fer un 

repàs de la seva vida i mostrar a la vegada totes les especialitats que 

actualment s'integren sota l'ampli paraigües de l'alpinisme. També es dóna un 

enfocament especial a la nova dimensió que per a Latorre ha adquirit la 

muntanya: el de la imatge, el de la filmació i el de la difusió d'aquest esport. 

FERRAN LATORRE 
 

Escalador i càmera de TV 
 

Diumenge 14 de novembre 
19.00 a 20.00 h 
 
 
 
 


