
 

 
 

 
 
 
Un viatge d’aventura, superació, ciència i molta emoció per demostrar la capacitat de les 
persones que presenten una discapacitat 
 

Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”: la 
primera expedició de discapacitats a l’Antàrtida 
sortirà de Barcelona el 30 de desembre  
 
 

• Jesús Noriega, Xavier Vallbuena i Eric Villalón són els tres participants de 
l’expedició Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”. El dia 30 de 
desembre sortirà de Barcelona el primer viatge mundial d’un grup de 
persones amb discapacitats que, sense cap tipus d’ajut extern, recorreran 
250 km per la planura antàrtica, una de les zones més inhòspites i perilloses 
del planeta. Els acompanyaran Ramón Larramendi i Ignacio Oficialdegui, dos 
guies experts en aquestes latituds. 

 
• A en Jesús li falta la mà des del naixement; en Xavier va perdre una cama ara 

fa vuit anys, i l’Eric només té una visió d’un 5%. Demostrar la capacitat de les 
persones amb discapacitat és el que més els va motivar a participar en una 
expedició d’alt risc d’aquestes característiques. 

 
• Després d’un any i mig d’entrenaments continuats, i acabats d’arribar de 

Groenlàndia, els tres expedicionaris estan realitzant els últims preparatius 
abans de marxar al Pol sud, on hauran de suportar temperatures per sota 
dels 40º i vents catàrtics de fins a 300 km/h arrossegant un trineu de 60 kg on 
porten les seves pertinències. 

 
• Mentre arriba el dia d’agafar l’avió cap a Punta Arenas (Patagònia xilena), a 

més de treballar i complir amb les seves obligacions diàries, els tres 
aventurers s’entrenen per arribar a l’Antàrtida en el millor estat físic i, encara 
més important, psíquic.  

 
• L’intens entrenament consisteix a «esquiar» sobre la sorra durant dues hores 

arrossegant un llast semblant al trineu que portaran al llarg de l’expedició, 



córrer, fer exercicis de força i resistència dins d’una piscina i passar llargs 
períodes de temps dins una cambra de congelació a –25º per tal que el cos 
s’adapti al clima antàrtic. 

 
• A més del gran repte esportiu, l’expedició portarà a terme una campanya 

científica única al món, ja que per primera vegada es prendran mostres al 
llarg de 250 km del continent austral fins a arribar al Pol sud geogràfic. Les 
anàlisis de les dades aportaran resultats sobre els nivells de contaminants 
orgànics i inorgànics, metalls, com també sobre la constància de la vida 
bacteriana atrapada al gel antàrtic. 

 
• Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa” és una iniciativa en col·laboració 

amb el Departament de Medi Ambient i de l’Àrea d’Integració Social de l’Obra 
Social ”la Caixa”. 

 
 
Si voleu conèixer millor els passos d’aquesta gran aventura, ho podreu fer el dilluns 
29 de desembre a CosmoCaixa Barcelona, a les 12 h, de la mà dels seus 
protagonistes 
 
 
Els expedicionaris
 
Jesús Noriega, 36 anys (Madrid), llicenciat en Gestió Comercial i Màrqueting (ESIC) i 
productor manager d’una multinacional alemanya del sector informàtic. És bussejador 
avançat i titulat i especialista en orientació. Practica esquí alpí des que era nen. 
Actualment viu a Madrid, amb la seva dona i els seus tres fills. És un gran aficionat a la 
fotografia, al tennis, al ciclisme i al futbol.  
 
Sense una mà des del naixement, ell mai no s’ha considerat un discapacitat, ja que el fet 
de no disposar de la mà dreta no li ha implicat deixar de fer coses a la vida. El motiu pel 
qual va decidir formar part de l’expedició va ser, com diu ell, perquè «sempre he tingut la 
sensació que havia de fer alguna cosa diferent, alguna cosa que m’omplís com a persona. 
No sé... un viatge, recórrer la Xina a peu, pujar al Kilimanjaro en bicicleta, capbussar-me 
entre taurons o, per què no?, un viatge al Pol sud». 
 
 
Xavier Vallbuena (Vilassar de Mar, 1964), llicenciat en biologia, és professor d’institut a 
l’Hospitalet de Llobregat. És amputat femoral des de fa 8 anys, a causa d’un accident de 
moto en què va perdre la cama dreta. Actualment utilitza una pròtesi que li permet portar 
una vida totalment normal. Resideix a Vilassar amb la seva dona i els seus quatres fills. 
És màster en comunicació i producció audiovisual digital i autor de diversos curtmetratges. 
Entre les seves principals aficions, destaquen l’excursionisme, l’astronomia i la navegació. 
Segons Vallbuena, «no hi ha diferències entre un persona discapacitada i una altra que no 
ho és. Sabeu per què ho sé? Perquè jo he estat ambdues coses. Les discapacitats només 



són a la nostra ment». I és que Vallbuena és l’únic dels tres expedicionaris que no va 
néixer amb una discapacitat.  
 
 
Eric Villalón (Barcelona, 1974) és auxiliar tècnic en ciències agropecuàries i tècnic 
esportiu en esquí alpí. Deficient visual des del naixement, només té una visió d’un 5%. 
Gràcies a l’actitud dels seus pares durant la seva infantesa i a l’esport, ha pogut portar 
una vida completament normal. Viu a Barcelona amb la seva parella i treballa venent 
cupons de l’ONCE. Com a medallista d’or en el Jocs Paralímpics (cinc medalles d’or i 
quatre medalles de plata) i guanyador de diverses medalles en diferents campionats del 
món, ha rebut la Medalla d’Or del Reial Orde del Mèrit Esportiu. És l’esportista de l’Estat 
espanyol amb més guardons de la història en el món paralímpic. Els caps de setmana és 
professor d’esquí. Segons ell, «un discapacitat és aquell que no aprofita les seves aptituds 
per construir un futur. La sobreprotecció, la llàstima envers els altres o l’autocompassió, i 
el fet de no potenciar les característiques que cadascú té són les mares de les 
discapacitats». 
 
 
Els directors 
 
Montse Gracia, directora de Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”. Llicenciada 
en biologia, màster en gestió de la Qualitat a l’empresa i màster en Prevenció de riscos 
laborals. Els últims anys ha treballat com a consultora d’empreses en temes 
d’organització, prevenció i gestió de qualitat i millora de processos a l’empresa. Dirigeix el 
projecte Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa” i col·labora amb el doctor Josep 
M. Gili en l’elaboració i el desenvolupament de continguts educatius i divulgatius de 
l’expedició juntament amb l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
 
Josep M Gili, director científic i educatiu de Pol sud sense límits. Obra Social ”la 
Caixa”. És professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques. 
Actualment és subdirector de l’Institut de Ciències del Mar a Barcelona, on ha creat el 
grup d’ecologia del bentos marí. Des de fa 25 anys ha treballat en diferents camps de 
l’ecologia marina. Ha dirigit més de 30 projectes de recerca internacionals, ha publicat 
més de 200 treballs en revistes científiques, a més d’editar 12 llibres. També desenvolupa 
projectes de recerca en el Mediterrani, l’Antàrtida, el Pacífic sud i l’Atlàntic nord.  
 
 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo – 629 79 12 96 
jnarroyo@fundaciolacaixa.es / www.lacaixa.es/obrasocial  
Irene Roch – 93 404 60 27 
Iroch@fundaciolacaixa.es / www.lacaixa.es/obrasocial
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