Josune Bereziartu, una de les millors escaladores del món, a la cloenda
“Dona i esports de muntanya”
L’única dona que ha assolit el grau 9a d’escalada esportiva estarà present aquest
proper dissabte 20 de gener a l’acte de cloenda de les Jornades d’Iniciació i
Tecnificació “Dona i esports de muntanya”, que han finalitzat el passat cap de
setmana amb les Jornades dedicades a l’alpinisme i l’esquí de
muntanya.
Josune Bereziartu presentarà la projecció “Del màxim grau
d’escalada femení 9a a l’alpinisme (la Walker-Grands Jorasses)”
i prendrà part en la taula rodona que es farà prèviament.
L’escaladora basca compartirà taula amb algunes de les dones
més rellevants de l’alpinisme català i especialistes en les
diverses modalitats dels esports de muntanya, com són Núria
Balaguer (Unió Excta. Catalunya de Barcelona, alpinisme
expedicions) Emma Roca (Centre Excta. Catalunya, raids) Anna
Serra (Unió Excta. Urgellenca, curses de muntanya) Laura
Samsó (Canyoning Club Punto Límite, descens de barrancs)
Naila Jornet (Centre Excta. Catalunya, esquí de muntanya).
L’acte estarà obert a tothom i tindrà lloc a
partir de les 6 de la tarda a les instal·lacions
del Campus La Salle de Barcelona, que
acolliran l’esdeveniment en una mostra més
de l’acord de col·laboració que la FEEC ha
signat enguany amb aquest centre.
Les Jornades d’Iniciació i Tecnificació “Dona i
esports de muntanya” han estat possibles
gràcies a la subvenció del Consell Català de
l’Esport dins del programa específic
“Iniciatives i accions de gènere en l’esport”,
que pretén incentivar aquelles iniciatives
destinades a afavorir la pràctica de l’esport
femení.
Més informació: www.feec.org/Noticies/noticia.php?noti=3272
Currículums esportius de les dones que prendran part a la taula
rodona
- EMMA ROCA (Centre Excursionista de Catalunya)
Membre de la selecció catalanda d’esquí de muntanya de la FEEC. Podiums en competicions
nacionals e internacionals.
Practicant dels raids d’esports d’aventura a nivell mundial i promotora dels raids Femenins a
Catalunya, amb participació d’equips internacionals.
- ANNA SERRA(Unió Excursionista Urgellenca)
Membre de la selecció catalana de Curses de Muntanya de la FEEC. Podiums en els Campionats
del món d’aquesta especialitat en diversos anys. Aioxí com en Competicions nacionals.
- LAURA SAMSO (Canyoning Club Punto Lìmite)
Membre de la Direcció Tècnica del Comitè de Barrancs de la FEEC. Organitzadora dels GORGS
2004, 2005 i 2206, Trobades internacionals de barrancs a Catalunya.
Activitats de descens de barrancs a diferents indrets del món.

- NURIA BALAGUÉ (Unió Excursionista de Catalunya Barcelona)
Monitora de l’ECAM (Escola Catalana d’Alta Muntanya) de la FEEC. Organitzadora d’estades
d’iniciació a la muntanya per a joves.
Alpinista, practicant de diversos esports de muntanya fins arribar a les expedicions dels cims
més alts, realitzats per dones: Sishsa Pagma 8.013 m i Everest 8.848
- NAILA JORNET (Centre Excursionista de Catalunya)
Membre del CTEMC (Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya) de La FEEC.
Practicant d’esports de muntanya des de molt petita.
Amb 18 anys ha obtingut podiums en els campionats del mòn d’esquí de muntanya en La seva
categoría i també en competicions estatals.
- JOSUNE BEREZIARTU
Comença a escalar amb 17 anys i la seva evolució la ha convertit en una de les Escaladores més
prestigioses del món, assolint les vies de més dificultad de grau 9a+ que s’han obert fins ara.
Medalla de plata de l’estat espanyol al mèrit esportiu (any 2000).
La revista Nathional Geographic la va considerar com una de les millors esportistes Mundials
d’aventura de l’any 2005 per l’escalada de la via Bimbaluna 9a+ a Suissa.
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