Celebrat l’acte de cloenda del programa "Dona i esports de muntanya
2008"
Ahir dijous 12 de març es va portar a terme l’acte de cloenda del programa "Dona
i esports de muntanya 2008", organitzat per la FEEC, amb el suport del Consell
Català de l’Esport.
L’acte, al qual van assistir-hi unes vuitanta persones, es va fer al Centre Catòlic de
Sants de Barcelona i va estar presidit per Anton Fontdevila, actual president de la
FEEC. Va comptar amb les
intervencions de Maria José Bilbao
(Gabinet de gènere del Consell Català
de l’Esport), Pili Navarro (Comissió
Dona i Esport de la UFEC), Vicenç
Sànchez, per part de l’Escola
Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) i
Laura Samsó, de la Comissió de Dona
i esports de muntanya de la FEEC. Els
oradors van fer una anàlisi i una
valoració molt positiva de tot aquest
programa, des del seu inici ara fa
quatre anys.
Seguidament es va donar pas a la presentació de dos treballs:
"Curs d’escalada Dona i esports de muntanya FEEC 2008", realitzat per Núria
Freixas, una de les participants en les activitats d’escalada del programa. A
continuació es va presentar l’"Expedició Spiti Valley 2008 - ascensió al cim verge
Pic Sense Nom 6.011 m" a càrrec d’Irene Artuñedo, activitat que ha rebut de la
FEEC una menció especial com a activitat d’alt nivell al 2008.
Com a cloenda de l’acte l’alpinista Ester Sabadell va presentar una conferència amb
imatges ("El món màgic de les muntanyes"), on va parlar d’una forma intimista de
la seva experiència i activitat personal en el món de la muntanya.
Finalment es va fer entrega a tots els assistents d’uns obsequis cedits per la UFEC i
el Consell Català de l’Esport, així com un CD amb tota la informació del programa
"Dona i esports de muntanya" des dels seus inicis.
Podeu trobar informació de les tres edicions realitzades fins ara a l'apartat "Dona i
esport de muntanya" d'aquest mateix web.
Informació facilitada per l’ECAM
(13/03/09)

