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«Viure», dues xerrades de Kilian
Jornet i Núria Picas a Puigcerdà
El Casino Ceretà les acollirà els dies 14 i 21 de gener |Les entrades es poden
adquirir online a la web de Lymbus

Núria Picas i Kilian Jornet en la imatge de les xerrades | Lymbus

El Casino Ceretà de Puigcerdà acollirà aquest gener el cicle de xerrades ?Viure
(http://www.lymbus.com/viure/?utm_source=Atletes&utm_campaign=2edaea64d9EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_29&utm_medium=email&utm_term=0_a26d3eaa12-2edaea64d994803813) ", amb dos protagonistes molt especials. Es tracta ni més ni menys que de Kilian
Jornet i Núria Picas, dos dels esportistes catalans de muntanya més destacats. Els dos atletes,
campions del món de curses de muntanya, compartiran les seves experiències en muntanyes
d'arreu del món.
El dia 14 de gener a les 19h, serà Kilian Jornet qui presentarà la xerrada ?Viure l'Everest: Summits
of My Life?, una conversa de proximitat on compartirà amb els espectadors les seves vivències a
la muntanya més alta del món. El passat agost, Jornet va intentar escalar l'Everest seguint la
filosofia del seu projecte: fer-ho sense oxigen, amb un equip humà reduït i amb el mínim de material
necessari.
?Malgrat no haver aconseguit fer cim, ens vam endur una gran experiència en aquella expedició.
Vam aprendre molt de la muntanya i de l'humiltat amb què cal afrontar-la, i també coses que
hem de millorar per tornar-hi. En la xerrada de "Viure" m'agradaria compartir part d'aquestes
experiències però també aprofitar per passar un bon moment amb els espectadors. Sempre fa
il?lusió tornar a casa i què millor que fer-ho a Puigcerdà? explica Kilian Jornet.
Al cap d'una setmana, serà el torn de Núria Picas, que el 21 de gener també a les 19h presentarà
?Viure el teu somni: Home to Home?. En aquesta xerrada, la campiona del món de curses de
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muntanya compartirà el seu projecte que la va portar a enllaçar corrent dues travesses mítiques de
Catalunya: la Cavalls del Vent i la Carros de Foc.
Després de la seva intervenció, es projectarà un documental sobre la seva vida: de com va
començar a córrer fins que un accident d'escalada li va tallar la progressió, de com es va recuperar
de la lesió i va aconseguir proclamar-se campiona del món el 2012, i de com la seva passió per la
muntanya l'ha portat a buscar sempre nous reptes. ?Em fa molta il?lusió compartir amb els
espectadors de la Cerdanya el Home to Home, ja que per mi va significar complir un somni en
una part de les seves muntanyes. Aquest projecte és la consecució d'una il?lusió que feia molt
temps que es coïa i crec que aquesta experiència es pot aplicar a molts aspectes de la vida?
explica Picas.
Lymbus i l'Ajuntament de Puigcerdà són qui organitzen les xerrades. Els tiquets per les entrades es
poden adquirir ja online
(http://www.lymbus.com/viure/?utm_source=Atletes&utm_campaign=2edaea64d9EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_29&utm_medium=email&utm_term=0_a26d3eaa12-2edaea64d994803813) , o a taquilla el mateix dia a un preu de 5 euros.
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