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L’alpinista suís Ueli Steck
és l’estrella de la mostra
Muntanya i Aventura
a Des d’avui fins al 28 de novembre es faran projeccions, una exposició i la

presentació d’un llibre sobre els 50 anys del Centre Excursionista Empordanès
J. Camps Linnell
FIGUERES

Pujar a 100.000 metres
d’altitud és l’equivalent a
pujar onze vegades l’Everest des del nivell del mar.
Si a això hi sumes recórrer
1.000 quilometres en bicicleta per anar d’un cim a
un altre, obtens el resultat
de l’última proesa de l’anomenada Màquina Suïssa:
Ueli Steck, que en tan sols
62 dies va completar el seu
últim projecte, 82summits, amb el qual ha ascendit a 82 muntanyes
dels Alps que superen els
4.000 metres d’altura.
L’alpinista suís, considerat un dels millors del
món en actiu, és un dels
convidats de la mostra
Muntanya i Aventura, que
comença avui a Figueres i
dura fins al 28 de novembre. En total s’hi podran
veure quatre documentals, una pel·lícula i una
exposició, i s’hi presentarà
un llibre sobre els 50 anys
del Centre Excursionista
Empordanès.
Pel que fa als assistents
a aquesta mostra, que any
rere any presenta un programa d’activitats de primera línia, a més d’Ueli
Steck (divendres 27 de novembre), guanyador de
dos Piolets d’Or, també
destaca la presència de
l’escalador català Edu Marín (demà, 13 de novem-

Detall del projecte ‘Bricktopia’ ■ ARXIU

Els arquitectes
joves exposen
els projectes
a Ivan Mata i Antoni Valls explicaran la

L’alpinista suïs Ueli Steck, en una ascensió a l’Everest ■ ARXIU
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100.000 1965
metres d’altitud va pujar
Ueli Steck en 62 dies per
completar el projecte ‘82
summits’.

es va fundar el Club Excursionista Empordanès o Centre Excursionista Empordanès (CEE), fa 50 anys.

bre), que ha guanyat campionats del món i d’Europa. Així mateix, el veterà
Jordi Pons també hi serà,
per presentar un documental sobre la seva trajectòria i la de l’alpinisme
català. Ell serà el convidat

a la sessió que es dedicarà
al Centre Excursionista
Empordanès i a la presentació del llibre (divendres
20 de novembre). També
l’exposició d’aquest any al
vestíbul de La Cate serà sobre aquest aniversari.

seva obra en l’acte inaugural del COAC
La projecció dels documentals tindrà lloc els dissabtes 21 i 28, i la temàtica
d’aquesta edició gira entorn de l’esquí de muntanya, la travessa en caiac, el
descens extrem de bicicleta i una expedició àrtica.
La mostra comença
avui amb la projecció de la
pel·lícula Wild (Ànima
salvatge), i com cada any
també es portarà a terme
una sessió dedicada als estudiants, que serà demà i
en què hi serà present Edu
Marín. Hi ha confirmada
l’assistència de sis centres
amb més de 700 estudiants. ■

El Col·legi d’Arquitectes de
Girona és el marc, des
d’avui, de l’exposició que
recull les 28 propostes guanyadores de la IX Edició
dels premis AJAC per a joves arquitectes que convoca anualment l’Agrupació
de Joves Arquitectes de
Catalunya (AJAC), i que
aquest any ha estat comissariada per Erik Herrera.
En el decurs de la inauguració, que tindrà lloc avui,
s’oferirà la conferència Inexperiències 7, en què tres

dels guanyadors presentaran el seu projecte. En
aquesta ocasió seran
MAP13, amb el projecte
Bricktopia, premi en la categoria d’arquitectura obra
realitzada disseny de mobiliari, arquitectura efímera i
arquitectura d’interiors;
Ivan Mata, amb Glokal,
premi en la categoria d’arquitectura obra realitzada,
i Antoni Valls, amb l’obra
REC, premi en la categoria
d’arquitectura obra no realitzada projecte final de carrera. En l’edició del 2014 es
van presentar un total de
141 propostes. ■

L’escriptor i periodista
Xavier Febrés, en una imatge
d’arxiu ■ L.S.

llenguatge, la literatura,
l’art, el clima, la història, la
salut, la malaltia, els mites, els antimites i les mentalitats”, com remarca el
periodista i escriptor empordanès. Amb una prosa
exuberant i sensorial, en
aquest assaig Febrés explora tots els vessants de
la tramuntana.
El llibre es presentarà
demà, a les 19 h, a la sala
Brossa-Frègoli del Museu
del Joguet de Catalunya de
Figueres, en un acte que
serà a càrrec de Joan Manuel Soldevilla, Josep Maria Dacosta i Lluís Muntada. ■
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Xavier Febrés i el seu
‘Elogi i refutació de la
tramuntana’
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Xavier Febrés, deu anys
després de publicar, en
col·laboració amb J.M. Dacosta, el volum La tramuntana, ha fet créixer
aquella llavor per veure
publicat Elogi i refutació
de la tramuntana, el nou

número (el 36è) de la Collecció Josep Pla, de la Diputació de Girona.
El
protagonista
d’aquest llibre és la tramuntana, “un vent capaç
d’arremolinar els principals elements de la naturalesa humana: el caràcter, les passions, la vida social, el coneixement, el

