Celebrades les Jornades de Descens de Barrancs "Dona i esports de
muntanya"
Les "1eres Jornades d'Iniciació i Tecnificació de Descens de barrancs", celebrades
del 27 al 29 d'octubre a Tremp i subvencionades pel Consell Català de l'Esport, van
ser un èxit en tots els sentits, tant per la participació com per l'interès demostrat
per les 12 noies federades que hi van
prendre part.
El grup es va mostrar cohesionat i
participatiu en tot moment. Cal destacar que
hi va haver-hi llista d' espera de desenes de
persones que volien participar en les
Jornades.
Les sessions van ser el 30% teòriques i la
resta pràctiques, que es van desenvolupar
en diversos barrancs de la zona, el Berrós
(descens realitzat el dissabte) i el Moró
(descens realitzat el diumenge) on les
assistents van poder practicar les tècniques
apreses a l'aula i realitzar per elles mateixes
les diferents maniobres amb total seguretat.
La presentació de les jornades va tenir lloc
el divendres dia 27, amb una introducció a
la historia del descens de barrancs, la seva
evolució i el seu futur. A continuació van
poder gaudir de la projecció Acqua, que
tenia com a objectiu que les assistents
poguessin captar allò que a molts dels que
ens agrada la activitat ens captiva, els
colors, les formacions, allò que s' amaga de
diferent entre les pedres, etc.
Aquesta projecció (que s'havia passat la
setmana anterior a Sarrià de Ter) es
visionarà també a l'Encontre Brasiler de
Canons, a Sierra d' Itaqueri, que té lloc del 2
al 4 de Novembre.
Les jornades es van clausurar el diumenge
dia 29, a les 20h de la tarda, amb el descens
del barranc de Moró.
Les seves valoracions, fetes a través d'un qüestionari que se'ls va donar al finalitzar
les Jornades, van ser molt positives i encoratjadores, i moltes d'elles van demanar
una segona part, demostrant un gran interès per aquest esport que cada cop
genera més adeptes.
Conferència - Projecció de Descens de Barrancs "Acqua"
El passat 20 d' Octubre va tenir lloc al Centre Cívic La Cooperativa de Sarrià de Ter
i dins el programa "Dona i Esports de Muntanya" la projecció-conferència sobre
descens de barrancs anomenada 'Acqua', organitzada pel Grup de Muntanya Sarrià.
L' objectiu era poder mostrar aquesta activitat des del punt de vista d' una dona i

tractar de plasmar, a través de les imatges d' Acqua, allò que captiva als que
practiquem aquest esport.
La conferència va tenir una bona rebuda i va ser presentada pel president del club
organitzador; com a personalitat va assistir-hi el regidor d'esports. En acabar la
projecció, el públic va fer diverses preguntes sobre l'activitat: com s' hi havia
introduït la persona, temes d' equipaments, sobre seguretat, etc
La sensació en marxar va ser que, poc a poc, la gent sap apreciar allò de diferent
que hi ha en un barranc o en una gorja, i darrera queden les cares de sorpresa
quan es parlava de barrancs.
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