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“Aquesta policromada “activitat – esport – forma de vida” (l’excursionisme) ha
evolucionat extraordinàriament al llarg dels anys, és massa diversa per tancar-la
en una definició concreta. Com diu l’historiador Francesc Roma, hauríem de
parlar d’excursionismes i no d’excursionisme en singular. Aquest ha deixat
d’englobar-ho tot com en altres temps. Avui segurament seria el contrari:
l’excursionisme es troba dins el marc general dels esports de muntanya. Amb
tot, els nexes d’unió entre les diferents èpoques, diferents pràctiques i diferents
esperits, hi són igualment presents: l’activitat a l’aire lliure, l’estima per la natura
i el país i la sensació que es fa quelcom que transcendeix el fet estrictament
esportiu.”

De la Introducció de Joan Jover

Sinopsi: L’excursionisme és bàsicament caminar. Si per progressar calen materials i
tècniques específiques, aleshores ja estem parlant d’altres activitats. Darrerament
s’han inventat noms nous i força estranys per definir-ho com senderisme, trekking o
tresc, marxa nòrdica… Sembla que això ajuda a vendre, què hi farem… No cal
complicar-ho, aquesta és una activitat que ve de lluny i consisteix en desplaçar-se a
peu, normalment per terreny de muntanya baixa o mitjana, però també per costes o
deserts, pel plaer de l’exercici i el contacte amb la natura



Joan Jover (Barcelona, 1959) s’inicia de molt jove als esports de muntanya per
tradició familiar i, amb especial dedicació, a l’escalada. Després d’un període
d’aprenentatge en massissos propers, la influència de la literatura alpina l’aboca a
l’alta muntanya i a la descoberta dels Alps, on realitza algunes de les cares nord més
importants. La seva maduresa esportiva es caracteritza per un seguit de sortides
extraeuropees, ascensions hivernals i solitàries. Finalment, de la passió en fa professió
i l’any 1992 esdevé guia d’alta muntanya (UIAGM), ofici que exerceix durant tot l’any.
En el terreny esportiu és seguidor de l’alpinisme clàssic, amb els seus valors de
descoberta, compromís i lleugeresa. En el terreny professional s’identifica amb la
polivalència de la figura del guia alpí tradicional. També interessat en la divulgació de
la seva experiència, s’ha dedicat a la formació i al món editorial de la muntanya,
col·laborant en diverses publicacions i com a autor de guies i manuals.

PREMSA COSSETÀNIA 977602591 / 933621045 // restrada@cossetania.com /
premsa@cossetania.com


