TEMPS DE MUNTANYA I NATURA 2018
Dates: 15-16 i 17 de febrer de 2018

PROGRAMACIÓ
Dijous, 15 de febrer de 2018, a les 20 h
TREKKING DEL BALTORO: UN VIATGE AL COR DE PAKISTAN I LES SEUES
MUNTANYES INFINITES
Conferència a càrrec de Miriam Molero
El trekking del Baltoro és un dels més anhelats per muntanyencs de tot el món, ja que allà
es pot gaudir de la privilegiada vista d'una de les muntanyes més boniques i difícils del
planeta, el K2. Però per a això cal caminar 8 dies per un laberint de gel i roques, esculpit
pel gel durant milers d'anys.
La glacera Baltoro, de 57 quilòmetres de llarg, és una de les glaceres més llargues del
món fora de les regions polars. Està situat al Baltistan, dins dels territoris del nord del
Pakistan, i s'estén per part de la serralada del Karakorum.
Cal no confondre la serralada Karakorum amb la de l'Himàlaia. Aquesta última s'estén al
voltant de les espatlles del subcontinent indi, al llarg d'uns 2.400 quilòmetres. El
Karakorum queda al nord, més enllà de l'Himàlaia, un complex embolic de 400
quilòmetres de muntanyes salvatges i magnífiques.
Divendres, 16 de febrer de 2018, a les 20 h
EL POSTINCENDI: CAP A UNA GESTIÓ FORESTAL ORIENTADA A ACONSEGUIR
BOSCOS SALUDABLES I RESILIENTS AMB EL FOC
Conferència a càrrec de Jorge Mataix
El foc és un factor ecològic natural que ha contribuït a la formació del bosc mediterrani,
però l'alteració del seu règim (freqüència d'incendis, intensitat, etc.) a causa de l'activitat
humana i les transformacions que han patit les nostres muntanyes en les últimes sis
dècades l'ha convertit també en un problema mediambiental, social i econòmic en alguns
casos. Són molts els factors que influeixen en el grau d'afecció d'un incendi i per tant és
necessari un diagnòstic precís per decidir si són necessàries mesures postincendi o no, i
quines. Amb els coneixements actuals, la gestió postincendi ha d'anar encaminada a
preservar el sòl i aconseguir que els boscos siguen més resilients amb els futurs incendis.
Dissabte, 17 de febrer de 2018, a les 20 h
ASCENSIÓ AL PIC LENIN
Conferència a càrrec de Pascual Fuster
Aquest pic forma part de les cinc muntanyes de més de 7.000 m que conformen
l'anomenat Lleopard de les Neus, i rep el nom oficial de Conqueridor dels pics més
alts de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, premi de muntanyisme que es
concedia als muntanyencs que ascendien als cims més alts de la Unió Soviètica: Ismail
Samani o pic Comunisme (7495 m), Lenin (7134 m), Korzhenevskaya (7105 m), Pobeda
(7439 m) i Khan Tengri (7010 m).
Sis membres de l'equip van aconseguir arribar al cim, cosa que suposa un notable èxit,
tant més si es té en compte que quatre d'ells han estat les persones més joves a fer-lo en
tots els temps, i el més jove ostenta el record, amb només 16 anys.

