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PRESENTACIÓ
Tinc 54 anys, casat i amb 3 ﬁlls.
Em guanyo la vida, com vosaltres ... Amb una vida exigent, com la
vostra... Els meus dies tenen 24 hores, com els vostres... Resumint,
una persona corrent.
Soc emprenedor de mena. Un treballador incansable i amb forta
passió per l’esport.
Somiador, exigent, rigorós, lluitador, vital, crític, emprenedor,
ambiciós, competitiu...
La vida m’ha somrigut però també m’ha donat alguns ensurts,
professionals i de salut, que m’han obligat a fer canvis, a adaptarme.
Sempre buscant l’essència en tot el que faig, el que em fa ser feliç.
Tot el que visc ho intento fer amb autenticitat i compartint-ho amb
la meva gent. No trobareu res artiﬁcial, ni estrident. Soc un
somiador però no us parlaré de somnis sinó d’un projecte real.
Vaig descobrir la passió per córrer, per muntanya, fruit d’un
accident de bicicleta ara fa 10 anys, que em va obligar a passar pel
quiròfan i del que encara tinc seqüeles. Soc feliç corrent, entrenant
cada dia, soc feliç a les curses també, gaudint-les amb la família.
Aquest últim any he corregut 7.532 kilòmetres. L’esforç m’ha portat
algun triomf (en categoria màster, clar) però sobre tot m’ha portat
satisfacció, la mateixa que he trobat també en la vida familiar i
professional, sempre treballada amb esforç i passió.
M’agraden els reptes, m’agraden els projectes.
dibuixarlos, preparar-los, compartir-los i gaudir-los.

Somiar-los,

Normalment no soc d’explicar, guardo les coses dins meu, com a
petits tresors, però crec que ha arribat el moment de compartir el
que he après. Potser, fent-ho, faig més gran el meu tresor i potser,
fent-ho, faig la meva petita aportació a aquest mon tant gran. I ho
vull fer amb un repte molt treballat, molt personal, que tracta de
buscar l’essència del que ha estat la meva vida.
Espero que us agradi.

EL
PROJECTE
Pujar 100 CIMS essencials de Catalunya.
En 12 SETMANES, 84 DIES.
Amb AUTONOMIA I SENZILLESA: els mínims recursos.
SENSE DEIXAR DE TREBALLAR: m’agrada la feina i, a més,
no m’ho puc permetre.
COMPARTINT de

forma

especial

el

projecte

amb persones que han estat especials al llarg de la meva
vida.

Guiat en tot moment pels meus VALORS.
TRASLLADANT L’EXPERIÈNCIA a totes les persones amb
ganes d’escoltar.

Generant UN RECORD INESBORRABLE.

EL MEUS
VALORS
PLANIFICACIÓ
El sentit d’un repte no és assolir-lo sinó
perseguir-lo. Amb molta il·lusió.
CONSTÀNCIA
Aporta l’equilibri necessari i la mentalitat
indestructible i guanyadora.
SUFICIÈNCIA
En la mida justa i austera. Viscuda amb
humilitat i autenticitat.
RESPECTE
A l’entorn, als companys, als rivals.
SUPERACIÓ
Si abraces el patiment tens possibilitats de
superar-lo.
SATISFACCIÓ
De la feina ben feta, de superar els problemes,
de compartir, dels petits moments.

EL
REPTE

PUJAR 100 CIMS ESSENCIALS DE CATALUNYA, DE LA LLISTA DE LA FEEC DEL
“REPTE 100 CIMS”.
A l’any 2006, la FEEC va posar en marxa el
repte dels “100 cims“, que té com a ﬁnalitat
principal la coneixença del territori
tot
practicant l’excursionisme. Es tracta d’assolir
100 cims d’entre una llista de 308
muntanyes representatives de Catalunya, la
Catalunya del Nord i Andorra.

100 CIMS
84 DIES
900 KM
«Catalunya és rica, plena i diversa en
muntanyes. Hi ha cims litorals i n’hi ha
d’interior; uns són baixos i altres altius; uns
turons es presenten amables i suaus mentre
hi ha pics que resulten esquerps i
encimbellats.»

LOGÍSTICA
EN DOTZE SETMANES. VUITANTA-QUATRE DIES.
Previst començar el 16 de juliol i acabar el 7 d’octubre de 2021.
8 jornades de descans, a adaptar en funció de l’exigència i contratemps.
Pics i rutes alternatives en cas de problemes.
Fer tota la ruta amb autocaravana, que em permeti ser autosuﬁcient i
teletreballar.
Pobles base propers als cims, des dels que fer l’aproximació, en funció de l’accés
possible.
Acompanyament per al suport logístic i l’alimentació.
Contrast amb experts locals per a conﬁrmar tracks i rutes

He triat entre els 150 cims essencials de la llista de
la FEEC aquells que he considerat son més
emblemàtics i exigents (hi son tots els pics més
alts), i sense deixar-me cap dels que, per algun
motiu, tinguin un punt emocional per a mi.
I he dissenyat un recorregut que sigui equilibrat
en duresa, eﬁcient en la logística, que tingui en
compte la probable situació climàtica, que passi
pel meu jardí (Collserola) i que, per suposat, acabi
allà a on tinc els millors records, a la serralada del
Cadí Moixeró.

L’EXPERIÈNCIA
COMPARTINT EL PROJECTE
L’altre gran atractiu del projecte serà el compartir l’experiència, moments intensos (“mano a mano”), amb 15 persones especials de la
meva vida. Allò que no tenim mai temps de fer, li trobaré l’espai.
I també buscarem la millor manera de compartir informació i continguts, contínuament. I la preparació, amb tots aquells disposats a
ajudar.
Sempre estaré acompanyat, per facilitar la logística i minimitzar possibles riscos.
Iniciatives en curs: ascensions amb corredors d’elit i persones singulars.

DIFUSIÓ
Producció de material audiovisual per part d’un equip “semi”
professional. Producció d’un curt documental.
Difusió a xarxes amb l’ajuda d’una companyia especialitzada.
Informació d’interès, fotograﬁes, vídeo …
Dades treballades per un equip d’experts.
Redacció d’articles en revistes especialitzades.
Iniciatives en curs: reportatges en mitjans de premsa, ràdio i TV.

HORARIS
Probablement, part de l’atractiu i l’exigència del repte ve pel fet de
que continuaré treballant, adaptant les meves rutines a la
situació del moment però mantenint uns horaris que son els del
meu dia a dia habitual:
●
●
●
●
●

El despertador sona a les 6h del matí. I sonarà.
De quarts de 7h a les 9h entreno. I entrenaré.
Treballo i treballo quasi ﬁns que es posa el sol. I treballaré.
No em perdo ni un àpat. Ni me’ls perdré.
Vaig a dormir d’horeta. I així ho faré.

Entre mig, hauré de moure’m de lloc a lloc, preparar els àpats i
mantenir l’autocaravana i el material en les millors condicions
possibles.

FINANÇAMENT
PRESSUPOST ORIENTATIU, AMB LA INFORMACIÓ DISPONIBLE

La

intenció és cobrir el

pressupost amb SPONSORS
de projecte (interessats en la
difusió), i CROWDFUNDING.

DADES
100 cims
84 dies
34 comarques, 3 països
76 rutes (63 circulars)
5 rutes de 3 pics, 14 rutes
de 2 pics
899,6 km (11,8km de
mitjana)
71.434m de D+ (940m
de mitjana)

141h previstes de
ruta (1h 51m de
mitjana)
IBP +11 de mitjana
45 accessos directes,
20 per pista, 11 amb
4x4
Pic més alt: 3.143m
(Pica d’Estats)

5 pics d’altitud
superior als 3.000m
31 pics d’altitud
superior als 2.750m
Pic més baix:
(Montgrí)

303m

23 rutes de diﬁcultat
Alta

EL MEU MODEST PALMARÈS

«M’agraden els reptes, m’agraden els projectes.
Somiar-los, dibuixar-los, preparar-los,
compartir-los i gaudir-los.»

