VENRES 22/11
FUNDACION LUIS SEOANE 20:00H

SAIDA NO PARROTE 11:00H

A
RUT IVA
LUS
INC

Sieve Vanhee, nado en Bélxica, aventureiro e
trotamundos, leva escalando dende os 10 anos.
No seu percorrido polo mundo (Madagascar,
Grenlandia, Indian Creek, ...) practicou todo tipo
de disciplinas na escalada acadando un grado de
8c.
Hoxe nos trae unha documental de como
acadaron a primeira escalada realizada en libre
da vía “El regalo del mwono” nas Torres del Paine
na Patagonia xunto con Sean Villanueva e Nicolas
Favresse.

SIEBE VANHEE “Notes from the wall”

SABADO 22/11

Realizarase unha ruta inclusiva, apta
para discapacitados, na que poderán
participar todos aqueles que o desexen.
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN EN
info@amimontanismo.es

http://amimontanismo.es
Calle Padre Sarmiento, 8 A Coruña Tel. 627 219 879
https://artabros.org
C/ Santa Teresa, 14 A Coruña Tel. 981 21 31 15

LUNS 18/11
CENTRO CIVICO CIDADE VELLA 20:00H

A
TAÑ
MON USIVA
L
INC

CENTRO CIVICO CIDADE VELLA 20:00H

O obxectivo deste club é demostrar que os
deportes de montaña e natureza son unha
opción deportiva tamén para as persoas
con
discapacidade
e
formar
a
montañeiros experimentados que farán
posible que as actividades sexan
inclusivas.

CLUB DE MONTAÑA PANDETRAVE
“Montañismo solidario.10 anos de montañismo
inclusivo”

MARTES 19/11

NOV@S ALPINISTAS GALEG@S
“Programa de tecnificación dos Nov@s Alpinistas
Galeg@s”

Falarase de como se crea o ENAG dentro
da FGM e das condicións do seu programa
de tecnificación, percorrendo desde os
criterios técnicos da selección de deportistas
ata os obxectivos que a asociación pretende
abranguer, veremos tamén os contidos
xerais do programa, conceptos e técnicas,
alén de como nos organizamos para
desenvolver actividades e que procuramos con cada unha.
Presentaremos un audiovisual coas actividades desenvolvidas e
tentaremos contarlle a todos e todas os afeccionados/as ao alpinismo
como se vive esta experiencia desde dentro.

MARTES 19/11

CLUB DO MAR 20:00H

GES ARTABROS (Manolo Díaz)
GEOCEANIC (Miguel Callejón e Victor Porto)
“Buraca das choias, a gran cova do Courel”

A
TAÑ
MON USIVA
L
INC

FUNDACIÓN LUIS SEOANE 20:00H

Presentación da exploración
levada
por
Geoceanic
(Madrid)
na
surxencia
Buraca das Choias, unha
cova moi coñecida dende a
súa exploración nos anos 80
pero que alberga moito mais
e é descoñecida pola grande
maioría do público ata este momento.
É a meirande cova inundada de Galicia, con mais de 1800 m
de galerías topografiadas, achádegos únicos e de grande valor.

XOVES 21/11

URKO CARMONA “Escalando el presente”

Campión do mundo de
paraescalada, 8a+ encadeado e
trotamundos, Urko Carmona,
“Happy foot”, presenta esta
documental.
O universo particular de este
escalador, que con 14 años perdeu
una perna nun accidente de tráfico. Unha historia de superación,
amizade e forza que nos achega á súa filosofía de vida. O seu día
a día, retos reocupacións, conexión coa natureza, hinduísmo... a
vida dun campión do mundo que vive nas montañas.

