
21 de novembre:

“EXPEDICIÓ AL POL SUD”

Albert Bosch

14 de novembre:

”NÚRIA PICAS: UNA VIDA”

Núria Picas

28 de novembre

“ENTRE  DOS  MARS”   i

“CANTÀBRICA  BTT  EN 
ALFORGES”

Joan  Borràs

Entrada gratuïta

CICLE D’AUDIOVISUALS 2013

Projeccions a la sala d’El Centre de Llorenç del Penedès els dijous a les 20:30.

Amb la col·laboració de: 



NÚRIA PICAS: Una vida lligada a la muntanya. Nascuda al cor
de Catalunya de ben petita ja va descobrir la passió per la
muntanya . Als 22 anys va córrer la seva primera marató, i
compaginava l’escalada amb les curses. Un greu accident
d’escalada li va obligar canviar el rumb del seu destí i descobrí
els raids d’aventura a través de la bicicleta de muntanya.

ALBERT BOSCH: Aventurer incansable. Ha completat el repte
dels 7 cims pujant el cim més alt de cada continent. Ha
participat en 8 Ralli Dakar. És corredor de maratons i curses
extremes. En aquesta ocasió, però, ens explicarà un dels
reptes més extrems del món: creuar tota l’Antàrtida des del
mar fins el Pol Sud. 1.200 km, 48 dies en solitud perquè el
company d’expedició hagué d’abandonar, amb esquis i
trineus de càrrega sense cap tipus d’assistència i a
temperatures extremes entre -5ºC i - 45º C.

JOAN BORRÀS FARRAN: Una altra forma de viure la passió
de la bicicleta i la muntanya a través d’un acurat muntatge
audiovisual. Aquesta perfecta conjunció queda palesa en
dues aventures precioses. La primera, entre 2 mars: Creuar
des del mediterrani fins el Cantàbric a través del Pirineu,
durant 16 dies, 968 km i una bicicleta.

A partir d’aquí i contra els pronòstics dels metges es va anar enfortint i va tornar a
córrer després d’aconseguir entrar al cos dels bombers. Al 2011 dins la Selecció
Catalana de curses de muntanya va participar per primer cop a l’Ultra trail Cavalls
del Vent i va acabar guanyant. És va proclamar campiona del món d’ultra trails
l’any 2012 després de guanyar curses tan dures com la Transvulcanica, Templiers i
Kima. Una història de superació, esforç i constància.

Una història esfereïdora, una aventura increïble que es va voler realitzar per
commemorar els 100 anys de l’arribada de l’home al Pol Sud, gran fita aconseguida
per Roald Amundsen el 14 de Desembre de 1911.

I la segona: Cantàbrica en BTT, 11 dies, 5 províncies, 670 km i una bicicleta. A
través de l’ull d’una càmera de vídeo en Joan sap captar la bellesa dels paisatges
recorreguts i ens transmet la passió per la natura, els pobles, l’orografia i per
descomptat la bicicleta!


