
Amer · 18 i 19 d’octubre de 2014 
Els Pirineus, una gran travessa amb esquís 

amb Xavier Sadurní

Una vida amb Núria Picas

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dissabte, 18 d’octubre de 2014 

17.00h • Plaça de la Vila

Rocòdrom inflable per a infants

Activitat gratuïta organitzada amb l’Esplai la Teranyina 
(veure programes a part)

22.00h • Casal Parroquial d’Amer
(Plaça Monestir, al costat de l’església)

Els Pirineus, una gran travessa amb esquís  
a càrrec de Xavier Sadurní

Entrada gratuïta 

Diumenge, 19 d’octubre de 2014

19.00h • Casal Parroquial d’Amer
(Plaça Monestir, al costat de l’església)

Una vida  
a càrrec de Núria Picas

Entrada gratuïta 

Finalitzat l’acte hi haurà un petit col·loqui  
amb refrigeri per a tothom

COL·LABORADORS

Manivac, SL (especialitats químiques) · Autocars Giralt · 
Impremta Montserrat · Supermercats Charter · Amer-Flor ·  

Taller Narcís Carbonés, SC · Fruites i verdures “La vila” · Hipra ·
Forn de pa i pastisseria Martori · Ca l’Àngela · Frendisa ·  

Fusteria Rama · Instal·lacions Matas · Serralleria Pujades ·  
La granja Gelateria-Cafeteria · Detalls Judit · Lindamer SL ·  

Suma Marcó · Terracota Anglès · Guillem’s Bar - Can Franco · 
Perruqueria Simonich · Bar Cafè comerç · Peixateria La Plaça · 

Carnisseria J. Batet · Snack Bar Torrent · Perruqueria Evann

www.prolabor.es
Consumibles per a la investigació biomèdica

Especialitzats en venda i
reparació d’esquís i material

de muntanya

c/ Ciutadans, 3 · 17004 Girona
Tel. 972 20 21 46 · www.esportsnabes.com

Ajuntament d’Amer
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XAVIER SADURNÍ
Els pirineus, una gran travessa  
amb esquís

18 octubre · 22.00 · casal parroquial

Ripoll, 1968. Arquitecte de professió i es-
quiador de vocació. En Xevi Sadurní és 
membre de la Selecció Catalana d’Esquí de Muntanya des del 
2001. Les seves ràtzies en el terreny de la competició no han 
parat de donar fruit des del 2003, en què es va endur el ter-
cer lloc del campionat de Catalunya individual. Amb parella, els 
anys 2007, 2008 i 2011 guanya el campionat de Catalunya per 
equips. En la categoria de veterans continuen les victòries en 
el campionat d’Espanya individual (2008, 2009 i 2013) i les 
participacions en les carreres d’esquí de muntanya més presti-
gioses d’Europa: Pierra Menta (en vuit edicions!), Patrouille des 
Glaciers, Mezzalama, Rutor, Adamello i Sella Ronda. Quan no hi 
ha neu, Sadurní no pot parar, i si no esquia, pedala. El 2007 va 
travessar els Pirineus, el 2008 va unir el llac Léman amb Niça 
i el 2012 va abordar la Transpyr amb bicicleta de muntanya. 
El més meticulós i previsor del grup; tot un senyor damunt els 
esquís.

Els pirineus, una gran travessa amb esquís, és una pel·lícula de 
Jordi Canyigueral (Filmut).
Els Pirineus amb esquís, un gran repte assolit per quatre esquia-
dors catalans. En Joan Cardona, l’Alfons Gaston, en Xevi Sadurní 
i en Jordi Palomares van creuar entre el mes de març i abril de 
2013 els Pirineus amb esquís de muntanya. Quatre amics que 
van compartir una experiència inoblidable i que va marcar una 
fita en les seves vides, després de compartir 11 etapes, 420 
km transcorreguts, 28.000 m de desnivell positiu i un total de 
95 hores d’activitat. El risc d’allaus i les intenses nevades van 
obligar a aturar la marxa iniciada al Vallespir a la boca sud del 
túnel de Vielha, però tres setmanes després van completar el 
recorregut fins a tocar de l’Atlàntic. Un repte esportiu, de des-
coberta, aventura i gestió en un entorn tan conegut i alhora tan 
sorprenent. Els Pirineus, uns cims que els van fer gaudir i que 
també els van ensenyar com del mateix mode poden ser, i en 
qüestió de breus instants, d’afables i cruels.

NÚRIA PICAS
Una vida

19 octubre · 19.00 · casal parroquial

Manresa, 1976. Bombera de la Ge-
neralitat de Catalunya. Membre de la 
Selecció Catalana de Curses de Mun-
tanya (FEEC) i de la Selección Española de Carreras por 
Montaña. La vida de la Núria Picas sempre ha anat lligada 
a la natura i l’esport. El massís de Montserrat la va veure 
néixer i créixer com a esportista, i és aquí on va descobrir 
el món de la muntanya, passió que li van saber transmetre 
els seus pares des de ben petita. La passió per l’escalada 
va començar a compaginar-la amb les curses de munta-
nya, i als 22 anys va córrer la seva primera marató. Malau-
radament, la seva progressió es va veure truncada poques 
setmanes després a causa d’un greu accident d’escalada 
a Montserrat. En contra dels pronòstics dels metges, la 
Núria de mica en mica va tornar a començar a córrer, i 
l’any 2010 la Selecció Catalana la va integrar dins l’equip 
de curses de muntanya. El 2011 participava per primera 
vegada en una ultra trail, la Cavalls del Vent, que acabaria 
guanyant. Va ser finalment amb les curses de muntanya 
que es va convertir en esportista d’elit. Després de molt 
d’esforç, sacrifici i il·lusió, l’octubre de 2012 la Núria es 
va proclamar Campiona de la Copa del Món d’Ultra trails, 
després de vèncer en proves tant exigents com la Kima, 
Cavalls del Vent i Templiers. Un any després, el 2013, tam-
bé es va proclamar Subcampiona UTMB, resultat que ha 
repetit aquest 2014. 

Una vida és un repàs de la vida de la Núria, des de que de 
ben petita els seus pares la duien a la muntanya fins a la 
seva consolidació com una de les millors atletes de trail 
running del món. Aquest camí no ha estat senzill, sobretot 
després de l’accident que va sofrir el 2010 i pel qual els 
metges li van pronosticar que mai més tornaria a córrer. 
Una història de superació, de constància i d’esforç, tot bar-
rejat amb l’optimisme que caracteritza a Picas i que farà 
adonar-se a l’espectador que quan es vol, es pot.

Fotos Núria Picas: www.wisthaler.com, Guillem Casanova,  
Kelvin Trautmann i Carlos Díaz-Recio


