Sílvia Vidal emociona a la cloenda de les Jornades “Dona i Esports de
Muntanya”
Un centenar de persones van assistir dijous 21 de febrer a l’acte de cloenda de les
Jornades d’Iniciació i Tecnificació 2007 “Dona i esports de muntanya”. L’acte va
estar presidit per la senyora María José Bilbao, responsable del Gabinet de Gènere
del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Anton
Fontdevila, president de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC).
La cloenda va ser presentada per Laura
Samsó, del Comitè de Descens de Barrancs
de la FEEC, qui a més de facilitar als
assistents les dades de participació va
presentar el programa i les novetats que per
aquest any 2008 tindrà les Jornades.
Activitats centrades sobretot en donar a les participants una formació completa per
garantir la màxima seguretat alhora de practicar l’esport.
En els seus parlaments, tant la senyora Bilbao com el senyor Fontdevila, van
destacar la importància d’aquesta activitat, la gran acceptació que han tingut que
entre les dones, al temps que van garantir la continuïtat de les Jornades per
futures edicions.
L’alta participació d’esportistes a les jornades de “Dona i Esport” durant el 2007
posa de manifest l’important creixement del nombre
de dones que practiquen i s’interessen pels esports
de muntanya.
L’acte es va celebrar-se a l’Institut Francès de
Barcelona, i comptà amb la presència de l’alpinista
Sílvia Vidal (Centre Excta. Flix), que projectà un
audiovisual sobre l’obertura en solitari de la via “Life
is Lilac” A4+/6a. 870 m. al pilar NE del Shipton Spire
(5.950 m) al Karakorum del Pakistá.
Activitat que li va merèixer el reconeixement de la
FEEC, per la que va ser premiada amb una subvenció
atorgada per la Comissió d’Activitats d’Alt Nivell i
Expedicions.
Sílvia va comentar personalment la seva experiència
a la via, al temps que es visualitzava la projecció. En
acabar es va obrir un interessant torn de preguntes dels assistents que Sílvia va
anar responent.
Les Jornades d’Iniciació i tecnificació 2007 “Dona i esports de muntanya” han estat
organitzades per segon any consecutiu per la FEEC amb la col·laboració de l’Escola
Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) i els centres de tecnificació a través d’una
subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport dins del programa específic
“Iniciatives i accions de gènere en l’esport”.
Participants a "DONA I ESPORT 2007"

CURS/JORNADA
CURS D’INICIACIÓ ESCALADA 1
CURS D’INICIACIÓ ESCALADA 2
CURS D’INICIACIÓ ORIENTACIÓ 1
CURS D’INICIACIÓ ORIENTACIÓ 2
CURS D’INICIACIÓ DESCENS BARRANCS 1
CURS D’INICIACIÓ ALPINISME 1
CURS D’INICIACIÓ ESQUÍ MUNTANYA 1
JORNADES TÈCNIQUES CURSES MUNTANYA
JORNADES TÈCNIQUES EXCURSIONISME BTT
JORNADES TÈCNIQUES ESCALADA ROCA
JORNADES TÈCNIQUES DESCENS BARRANCS
JORNADES TÈCNIQUES ALPINISME
JORNADES TÈCNIQUES ESQUÍ DE MUNTANYA
Total

PARTICIPANTS
9
19
10
20
8
18
10
7
19
17
14
20
17
214
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