
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

EXPEDICIÓ POL SUD SENSE LÍMITS. OBRA SOCIAL 
”LA CAIXA” 

 
Del 30 de desembre de 2008 al 27 de gener de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Primera expedició mundial d’un grup de persones amb discapacitats físiques que, sense 
cap tipus d’ajut extern, recorreran 250 km per la planura antàrtica, una de les zones més 
inhòspites del planeta 
 
 
Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”, la capacitat de 
les persones amb discapacitats 
 

• Jesús Noriega, Xavier Valbuena i Eric Villalón són els tres expedicionaris amb 
discapacitats que, juntament amb Ramón Larramendi i Ignacio Oficialdegui, 
dos guies experts en terres polars, passaran tres setmanes aïllats a la 
planura antàrtica dins l’expedició Pol sud sense límits, organitzada per l’Obra 
Social ”la Caixa”. Hauran de recórrer 250 km arrossegant un trineu de 60 kg i 
suportant temperatures de 40 ºC sota zero i vents de 300 km/h.  

 
• Més enllà de superar les seves discapacitats —al Jesús li falta una mà de 

naixement, el Xavier va perdre una cama ara fa vuit anys i l’Eric només té una 
visió del 5 %—, el que els va motivar a participar en una expedició d’alt risc 
d’aquestes característiques és demostrar la capacitat de les persones amb 
discapacitats per assolir qualsevol repte. 

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

campanya científica única al món. Per primera vegada es prendran mostres al 
llarg dels 250 km fins a arribar al pol sud geogràfic. Les anàlisis de les dades 
aportaran resultats sobre els nivells de contaminants orgànics i inorgànics, 
així com la constatació de la vida bacteriana atrapada al gel antàrtic. Totes 
aquestes dades tenen un gran interès per a la conservació del planeta Terra. 

 
• En ple segle XXI la conquesta del pol sud continua sent un gran repte. Malgrat 

els avenços tècnics actuals, és difícil arribar a viure i a moure’s en aquest 
continent gelat. Encara és un lloc on es posen a prova els límits de les 
capacitats humanes.  

 
• Els expedicionaris sortiran demà dia 30 de desembre de Barcelona rumb a 

Punta Arenas i des d’allà faran l’aproximació a Patriot Hills a 88ºS, punt d’inici 
de la comesa d’aconseguir arribar al pol sud geogràfic, on conflueixen tots 
els meridians a la latitud 90ºS. 

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

amb l’Àrea d’Integració Social i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa”. 
Aquest projecte, però, no és un repte únicament esportiu, sinó també social, 
humà i científic, i té com a objectiu mostrar a la societat la capacitat de les 
persones amb discapacitats.  



 
Barcelona, 29 de desembre de 2008. José Montilla, president de la Generalitat de 
Catalunya; Jaume Lanaspa, director executiu de l’Obra Social ”la Caixa”, i Pere Alcober, 
delegat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, han acomiadat avui els cinc 
expedicionaris de Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”, un viatge a una de les 
zones més inhòspites del planeta.  
 
El Jesús, a qui li falta una mà de naixement; el Xavier, que va perdre una cama ara fa vuit 
anys, i l’Eric, amb una visió de només el 5 %, són els tres protagonistes d’aquesta 
aventura. El que els va motivar a participar en una expedició d’alt risc d’aquestes 
característiques és demostrar que les persones amb discapacitats poden assolir els 
mateixos reptes que les altres. Demà agafaran l’avió en direcció a Xile i començarà la 
gran aventura: un viatge de superació, de ciència i molta emoció per demostrar que no hi 
ha res impossible. 
 
EL GRAN REPTE 
 
Els tres aventurers hauran de recórrer, sense ajuda externa, 250 km arrossegant un trineu 
de 60 kg cada un fins a arribar al pol sud. Viuran sotmesos a temperatures extremes i a 
forts vents que poden arribar als 300 km/h.  
 
En ple segle XXI, la conquesta dels pols continua sent un repte, no únicament físic, sinó 
principalment psíquic. En aquestes condicions qualsevol aspecte quotidià representa un 
handicap, des de plantar la tenda fins a cordar-se les sabates.  
 
Es tracta de la primera vegada en la història que una expedició formada per un equip de 
persones amb discapacitats intentarà arribar al pol sud pels seus propis mitjans. Hi ha 
poques persones que hagin aconseguit conquerir aquesta zona del planeta a peu amb 
èxit. El grup d’aventurers liderats pel noruec Roald Amundsen va ser el primer que va 
arribar caminant al bell mig de l’Antàrtida l’any 1911. Arved Fuchs i Reinhold Messner van 
ser els primers a creuar el continent a peu el 1989... Si l’aventura acaba amb èxit, els 
nostres aventurers seran el primer equip d’expedicionaris amb discapacitats que 
conquereix el pol sud geogràfic. 
 
Però aquest projecte és molt més que un repte esportiu i social, és també un repte 
científic sobre el terreny. És a dir, es tracta d’una iniciativa que té dues finalitats: d’una 
banda, demostrar la superació de les persones amb discapacitats i, de l’altra, sensibilitzar 
sobre la importància de la conservació dels ecosistemes antàrtics amb vista a una bona 
salut del planeta. Per això, juntament amb el Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la 
Caixa”, CosmoCaixa Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, s’ha posat en marxa una 
campanya educativa i divulgativa al voltant de l’expedició Pol sud sense límits. Obra 
Social ”la Caixa”. Els escolars podran seguir dia a dia el fascinant viatge d’aquests 
aventurers i compartir-hi les descobertes, les inquietuds, les experiències, etc. A més, 
gràcies a una petita mostra instal·lada a CosmoCaixa, podran veure quin és el material i 
l’equip de l’expedició. 



 
 
 
 
 

 
L’Antàrtida 
— Superfície mitjana: 22.000.000 km2

— Diàmetre mitjà: 4.500 km 
— Altitud mitjana: 2.000 m 
— Temperatura més baixa registrada: –89 ºC 
— Vent més intens registrat: 351 km/h 
 
 
 
 

 
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 Valbuena  
44 anys (Vilassar de Mar), 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 Valbuena, «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 Valbuena és l’únic dels tres expedicionaris que no va néixer amb una discapacitat.  
 

 
Eric Villalón  
35 anys (Barcelona), 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 d’hivern (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 GUIES 
 

  
 
Ramón Larramendi, 42 anys, explorador polar i director de l’agència Tierras Polares 
Expediciones, guia i director de logística d’aquesta iniciativa. Especialista en expedicions 
polars del programa Al filo de lo imposible i inventor del catamarà polar. Entre les 
nombroses expedicions que ha fet destaca l’expedició transantàrtica espanyola, que va 
liderar i va promoure l’any 2006, i en la qual es van recórrer 4.500 km sobre el gel antàrtic 
sense l’ajuda de mitjans mecànics, impulsats pel vent. Per aquesta fita ha estat guardonat 



recentment amb la distinció internacional Hazaña Deportiva, en un esdeveniment 
organitzat pel diari esportiu Marca. 
 
Ignacio Oficialdegui, guia experimentat en latituds polars, va acompanyar Ramón 
Larramendi, entre altres expedicions, a l’expedició transantàrtica espanyola. 
 
 
ELS DIRECTORS DE L’EXPEDICIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Josep Maria Gili, director científic i educatiu de Pol sud sense límits. Obra Social ”la 
Caixa”. És professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC). Actualment és sotsdirector de l’Institut de Ciències del Mar a Barcelona, on ha 
creat el Grup d’Ecologia del Bentos Marí. Des de fa vint-i-cinc anys treballa en diferents 
camps de l’ecologia marina. Ha dirigit més de 30 projectes d’investigació internacionals i 
ha publicat més de 200 treballs en revistes científiques, a més de 12 llibres. També 
desenvolupa projectes de recerca al Mediterrani, l’Antàrtida, el Pacífic sud i l’Atlàntic nord.  
 
Montse García, 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 la qualitat i la millora de processos a l’empresa. 
Dirigeix el projecte Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa” i col·labora amb el doctor 
Josep Maria Gili en l’elaboració i el desenvolupament de continguts educatius i divulgatius 
de l’expedició, juntament amb l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’EXPEDICIÓ, PAS A PAS 
 
Dimarts, dia 30 de desembre de 2008, a les 12 hores del migdia, comença el fascinant 
viatge. Els cinc participants sortiran de l’aeroport del Prat a Barcelona en direcció a Xile.  
 
Primera etapa: A l’ALTRA BANDA DEL MÓN 

 
Espanya – Punta Arenas, 30 de desembre  
Punta Arenas és una ciutat de l’extrem més austral de 
Xile. Capital de la regió de Magallanes i Antàrtica Xilena. 
Es localitza a 53° 10,01" S 70° 56,01" O, a la península 
de Brunswick i a la vora de l’estret de Magallanes, a la 
Patagònia, a pocs quilòmetres del cap Froward. És la 
ciutat continental més austral del món. 
 
 

Segona etapa: EL CONTINENT BLANC 
 
 
Punta Arenas – Patriot Hills, 4 de gener de 2009 
Patriot Hills és el campament base per a algunes 
expedicions internacionals no militars que es duen a 
terme al cor de l’Antàrtida. És a prop del mont Vinson 
(4.890 m). 
 
 
 

Tercera etapa: UN MAR DE GEL 
 
Patriot Hills, latitud 88ºS, 5 de gener de 2009 
En aquesta latitud no hi ha absolutament res més que 
un infinit desert gelat que ocupa una superfície de més 
d’un milió de quilòmetres quadrats.  
 
 
 
 
 

Quarta etapa: LA CONQUESTA DEL POL 
 

Travessa de la latitud 88ºS a 90ºS. En total, 250 km que 
els expedicionaris recorreran en 21 dies caminant, 
arrossegant trineus i prenent mostres diàries de neu i de 
gel. El pol sud! El punt on coincideixen tots els meridians 
terrestres a la latitud 90ºS. Un lloc mític que va ser 



conquerit per primera vegada per l’expedició del noruec Roald Amundsen el 14 de 
desembre de 1911. És el punt de la Terra més allunyat d’allò que anomenem civilització. 
 
UN DIA D’EXPEDICIÓ 
 
El dia per als cinc expedicionaris comença a les 7 del matí. Per no agafar fred, es 
vesteixen dins del sac. En aquestes condicions, tarden a fer-ho uns 20 minuts. Després es 
preparen l’esmorzar (un bol de llet amb cereals, mel i una peça de fruita) i desfan neu per 
tenir aigua per a tot el dia. Una vegada s’han rentat les dents, es connecten via satèl·lit 
amb Barcelona per parlar amb els escolars i les persones que hi hagi a CosmoCaixa. Tot 
seguit desmunten el campament, preparen les pulques (els trineus) i recullen les mostres 
necessàries per fer possible la campanya científica. Una vegada enllestida la intendència, 
comencen a caminar. El recorregut diari és de nou hores si el temps els acompanya. 
Cada 50 minuts se n’han d’aturar 10 per menjar, per beure, per posar bé la pròtesis del 
Xavier... No es pot deixar cap rastre del pas de l’expedició en un lloc com l’Antàrtida; per 
tant, totes les deixalles que es generin s’han de posar a la pulca i tornar-les cap a casa. 
Una vegada recorregut el tram previst, cal muntar el campament. Per fer-ho s’han 
d’abrigar, ja que, encara que en aquesta època de l’any no es fa de nit, les temperatures 
baixen considerablement i, per tant, es podrien congelar. A dins de la tenda preparen el 
sopar i duen a terme la higiene personal. Abans d’anar-se’n a dormir organitzen les 
tasques de l’endemà i miren les previsions del temps. 
 
 
EL REPTE CIENTÍFIC 
 

A més del gran repte esportiu, l’expedició Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa” es 
proposa un altre gran desafiament: el científic. Per primera vegada, els aventurers seran 
els encarregats de prendre mostres al llarg de 250 km fins al centre del continent antàrtic. 
Les anàlisis de les dades aportaran informació sobre els nivells de contaminació antròpica 
de la planura més austral del planeta Terra, així com sobre la vida bacteriana atrapada al 
gel antàrtic. 
 
Observar l’efecte de l’ésser humà en un dels llocs més verges del planeta  
Des de la latitud 88ºS fins al pol sud geogràfic, cada dia els expedicionaris recolliran 
mostres de gel per poder fer-ne les investigacions científiques necessàries. Recolliran neu 
i gel superficial, i també gel de 15 cm de profunditat. Dipositaran les mostres en diferents 
recipients segons el que es vulgui mesurar posteriorment, ja siguin els contaminants 
(orgànics, metalls) o la vida microbiana a l’Antàrtida.  
 
Sorprenentment, les zones més fredes del planeta són els lloc on es tendeixen a 
condensar els contaminants orgànics. Fins ara se’n tenen dades de l’Àrtic, on s’ha 
comprovat que, efectivament, tot i que no hi ha fonts d’aquests contaminants al pol nord, 
les concentracions hi són elevades.  
 



Una vegada hagi acabat l’expedició, per tal que les mostres arribin en bon estat de 
conservació es desaran en uns congeladors situats a Punta Arenas a l’espera del vaixell 
Hespèrides, que viatjarà a Cartagena a l’estiu del 2009. Aquestes mostres seran 
analitzades a Barcelona per l’equip de Joan O. Grimalt, del Centre d’Investigació i 
Desenvolupament del CSIC. 
 
D’altra banda, les anàlisis dels metalls del gel es duran a terme a l’Institut de Ciències de 
la Terra Jaume Almera del CSIC, sota la direcció de l’investigador Xavier Querol, i a la 
Universitat del País Basc, sota la direcció del professor Iñaki Gil.  
 
Descoberta de l’enigma de la vida microbiana atrapada al gel 
Els investigadors Pep Gassol i Carles Pedrós (sotsdirector de la campanya científica) 
faran analítiques del gel per intentar descobrir alguna cosa més sobre la vida microbiana 
al llarg d’aquests 250 quilòmetres. 
 
Per descobrir quins enigmes i secrets amaga la vida de l’Antàrtida, els cinc aventurers 
també agafaran testimonis de gel a fi d’analitzar la diversitat bacteriana del gel del 
continent. Aquestes mostres, que es mantindran en condicions estèrils i congelades al 
llarg de tot el recorregut, seran analitzades posteriorment per l’equip de Pep Gassol i 
Carles Pedrós, de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC de Barcelona, que examinarà 
l’ADN d’aquest gel i intentarà esbrinar quina és la diversitat bacteriana als diferents punts 
de mostreig a partir de tècniques moleculars. 
 
D’aquesta manera, l’expedició Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”, més enllà 
del repte esportiu, constitueix una oportunitat única per descobrir molts dels valuosos 
secrets que amaga aquest continent gelat. 
 
L’ALIMENTACIÓ A L’ANTÀRTIDA 
 
Pel que fa a l’alimentació, avui dia se saben perfectament quines són les exigències de la 
supervivència més bàsica en condicions extremes. Les primeres expedicions polars van 
servir de laboratori d’investigació. Els encerts i les errades de les diverses expedicions 
van ajudar a definir de mica en mica el camí que calia seguir. Els coneixements de les 
persones especialitzades en dieta i nutrició han fet la resta.  
 
El cos humà només pot proporcionar calor suficient per mantenir-se a la temperatura 
adequada quan hi ha un equilibri entre l’aliment i les calories. Un fet clau que cal tenir en 
compte és la relació que hi ha entre la gana i la hipotèrmia. La dieta equilibrada dels 
nostres aventurers ha d’arribar, doncs, a un mínim de 5.500 calories. És clar que les 
quantitats varien segons l’individu, l’alçada, l’edat, el sexe i l’activitat física que fa. Una de 
les descobertes més importants de les expedicions és que el fred extrem fa venir molta 
gana, i si això va acompanyat d’activitat física, la cosa es complica molt més.  
 



Les racions de menjar que es porten avui dia són molt sofisticades en comparació amb les 
de les primeres travesses polars. Els aliments són lleugers, compactes, fàcils de preparar 
i ben envasats. Es fa servir menjar liofilitzat en lloc de les antigues tècniques d’assecatge.  
 
Per celebrar la diada de Reis i l’arribada al pol sud, els nostres aventurers gaudiran de 
menús antàrtics d’excepció elaborats pel xef català Carles Gaig i tractats per Albert 
Monferrer, del laboratori BDN de Barcelona, especialista en enginyeria de l’alimentació.  
 
Cuina catalana al pol sud 
Carles Gaig ha triat plats genuïnament catalans que els cinc protagonistes degustaran al 
lloc més remot del planeta. Els menús seran tractats per Albert Monferrer, del laboratori 
BDN de Barcelona, especialista en enginyeria de l’alimentació. Tots dos van participar en 
el projecte de l’Agència Espacial Europea (ESA) amb el Menú Barcelona, en què van 
cuinar per als astronautes. 
 
Per a Carles Gaig, participar en aquest projecte «és una forma de portar la cuina catalana 
a llocs extrems com el pol sud o l’espai, i buscar la quotidianitat fora dels llocs habituals i 
en moments en què de segur es troben a faltar moltes comoditats». 
 
Menú Zero Límits  
Faves a la catalana  
Pollastre rostit a la catalana amb prunes i pinyons 
Pecat de xocolata  
 
Menú Pol Sud sense Límits  
Escudella barrejada amb minimandonguilles 
Carn de llata amb bolets 
Torrons variats 
 
Per conservar els aliments de l’expedició Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa” s’ha 
optat per utilitzar una tecnologia prou tradicional i coneguda com ara l’esterilització. 
Aquest sistema ha condicionat, en part, la tria dels plats. Carles Gaig ha seleccionat un 
repertori de receptes de cuina catalana que suportin bé el tractament tèrmic intens de 
l’esterilització. Els tècnics de BDN han modificat lleugerament el procés d’elaboració 
tradicional dels plats per tal d’evitar que alguns dels ingredients es malmetin en el procés 
d’esterilització i conservin així al màxim les qualitats de sabor i textura. 
 
L’EQUIPAMENT DELS AVENTURERS 
 
En climes extremament freds és molt important que la roba sigui la indicada. La 
vestimenta ha de proporcionar un bon aïllament i protecció contra el fred i altres elements, 
com ara el vent, però també ha de ser suficientment confortable. Un factor molt important i 
clau en una expedició és la transpiració. L’enemic dels exploradors és la suor, ja que es 
congela i fa que la roba perdi les propietats. Això és el que els va passar als 
expedicionaris del fatídic viatge de Robert F. Scott al pol sud l’any 1911. 



 
Vestir-se per capes és la millor de les opcions, ja que permet graduar a cada moment la 
temperatura corporal amb relació a la de l’exterior. Una primera capa, la més propera a la 
pell, ha de ser capaç de treure la suor a l’exterior. Actualment aquesta roba és de material 
sintètic. A sobre d’aquesta cal posar dues peces de capa aïllant tipus folre. Uns pantalons 
sintètics molt alts de cintura són el millor per a les cames. 
 
La capa exterior ha de ser resistent al vent, impermeable i transpirable. El cap, els dits i 
els peus, sense oblidar els turmells, i el coll són parts especialment sensibles, ja que es 
poden refredar molt ràpidament. Les zones més vulnerables són els dits. S’ha de procurar 
que tinguin sempre flux sanguini per evitar congelacions. Una simple bossa de plàstic 
entre els dos parells de mitjons pot impedir la congelació. En els moments més freds no 
pot quedar ni un sol centímetre de pell al descobert. Cal portar dos parells d’ulleres, les de 
muntanya i les de pantalla. Per contradictori que pugui semblar, el més perillós del fred és 
la calor, ja que provoca la suor i, en conseqüència, la congelació.  
 
L’equipatge dels membres de l’expedició està compost per  
 
Roba per cobrir el cap  
2 gorres Grifone 
Protector per a la zona del coll 
Màscara de neoprè  
Ulleres de muntanya 
Ulleres de pantalla 
 
Roba per cobrir el cos 
2 capes fines de Grifone 
2 capes mitjanes de Grifone 
Jersei o folre polar fi  
Anorac Windstopper Grifone 
Anorac de Gore-Tex  
Parca de Primaloft 
 
Per a les extremitats inferiors 
Pantalons de folre polar fi  
Pantalons de Primaloft 
Pantalons de Gore-Tex 
 
Per a les mans 
2 parells de guants Isard 
2 parells de manyoples Isard (una de Windstopper i una altra de Gore-Tex)  
maneguins de canell 
 
Per als peus  
2 parells de mitjons fins 



2 parells de mitjons més gruixuts  
Bosses de plàstic 
Peücs de ploma  
Botes  
Plantilles de feltre 
 
Material per dormir 
Sac de plomes 
Aïllant  
Aïllant fi comú  
 
Material per fer la travessa  
Trineu 
Esquís  
Pells de foca  
1 parell de bastons  
Arnès amb 2 mosquetons 
 
Objectes personals 
Ampolleta per guardar-hi l’orina  
Navalla 
Càmera de fotos 
Raspall de gel  
Tovalloles 
 
Campament 
Tenda de campanya amb faldons i doble porta cosida i reforçada a la xarxa superior  
Varetes de recanvi  
Bossa extra per portar el doble sostre separat de la tenda 
1 pala 
3 estaques 
1 piolet 
 
Intendència 
3 fogonets de gasolina combustible 
3 ampolles de combustible  
Equip de reparació  
Reflectants  
Plats  
Gots  
Coberts 
2 safates  
2 estalvis 
1 tetera 
2 cassons  



2 baietes 
1 ganivet lleuger 
Bosses d’escombraries 
 
Navegació  
3 GPS i piles de recanvi  
2 brúixoles  
1 brúixola de pit  
 
Comunicació 
2 telèfons via satèl·lit i bateries 
Palm 
Carregadors  
Plaques solars  
Maletí d’electrònica  
Càmeres, cintes i carregadors  
 
Material per fer reparacions i recanvis 
Leatherman 
1 rotlle de cinta americana 
Filferro fi i rígid  
1 rotlle de cordino fi 
1 metre de Velcro  
Agulla i fil de niló  
Serra desmuntable  
Mosquetons petits 
15 metres de corda de 5-6 mm  
2 bastons d’esquí  
Bossa de transport compacta 
 
TALLERS I ACTIVITATS ESCOLARS PER SEGUIR L’AVENTURA 
 
Una altra de les línies del projecte és l’educativa. Per tal de donar a conèixer als escolars 
aquest continent bell i enigmàtic, s’ha dissenyat una campanya educativa que consisteix 
en una sèrie d’activitats per aprofundir en aquesta zona tan important per a la bona salut 
del planeta. A través d’aquesta campanya es pretén que els nois i les noies descobreixin 
la situació geogràfica de la zona, el clima, la biodiversitat del fons marí i el paper que fan 
els pols en la regulació de la Terra, entre altres. Des de CosmoCaixa, el Museu de la 
Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”, es faran tallers per aprofundir en diverses temàtiques 
científiques i mediambientals. A més, cada dia els escolars es podran connectar amb els 
expedicionaris i parlar-hi sobre la seva aventura. 
 
Així mateix, gràcies a materials diversos com ara vídeos, fotos, guies, etc. els estudiants 
podran saber més coses sobre l’alimentació i la preparació física necessària per dur a 
terme una expedició d’aquestes característiques: com és un dia a l’Antàrtida, com s’hi 



orienten els expedicionaris, etc. A més, també podran participar en un joc en el qual es 
potencien els cinc sentits i que té com a objectiu conèixer i aprendre jugant tots els 
aspectes relacionats amb l’expedició, el medi ambient, la ciència, l’esport, la geografia, la 
història del continent... En definitiva, un joc de descoberta i aventura per conèixer millor 
l’Antàrtida.  
 
 
ALTRES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A COSMOCAIXA  
 
Més enllà del component d’aventura i d’esport, Pol sud sense límits. Obra Social ”la 
Caixa” és també un repte científic, ja que s’emmarca dins l’Any Polar Internacional, un 
ambiciós programa d’investigació de les regions polars en el qual participen científics i 
entitats de més de setanta països. Aquest vessant científic consisteix en la recollida de 
mostres al llarg dels 250 quilòmetres que hi ha entre Patriot Hills i el pol sud, una 
oportunitat única per conèixer millor les característiques de l’Antàrtida. 
 
 
La conferència «La ciència a Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”» i la jornada 
Què va passar a l’Antàrtida? El retorn de l’expedició són dues de les activitats de 
divulgació científica programades des de CosmoCaixa per donar a conèixer tots els 
detalls d’aquest gran viatge.  
 
 

• Conferència «La ciència a Pol sud sense límits. Obra Social ”la Caixa”» 
22 de gener de 2009 

 
Josep Maria Gili, de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), parlarà sobre la ciència 
de l’expedició; Pep Gassol, de l’Institut de Ciències del Mar, abordarà el tema dels 
microorganismes de l’Antàrtida; Joan O. Grimalt, del Centre d’Investigació i 
Desenvolupament del CSIC, tractarà sobre el tema dels contaminants orgànics 
presents al gel antàrtic, mentre que dels contaminants metàl·lics a l’Antàrtida, en 
parlaran Xavier Querol, de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del 
CSIC, i Iñaki Gil, de la Universitat del País Basc. Una vegada acabada la 
conferència, es farà una connexió telefònica en directe amb els expedicionaris, que 
en aquell moment haurien d’estar a punt de tornar de l’aventura. 

 
 
 

• Jornada científica Què va passar a l’Antàrtida? El retorn de l’expedició 
24 de febrer de 2009 

 
18 h  La tècnica de l’expedició: què es necessita per anar al pol sud? 

Entrenament físic: Rafael Nadal 
Disseny del rellotge solar: SCG (Societat Catalana Gnomònica) 
Menú Pol Sud sense Límits: Carles Gaig i Albert Monferrer 
Ortopèdia: José María Camús 



Roba: Ricard Parés, Grifone 
 
 19 h  Ciència i projectes educatius de l’expedició: què podem aprendre al  

pol sud?  
A càrrec de Josep Maria Gili  

 
 20 h  El retorn de l’expedició: què va passar a l’Antàrtida? 
  Jesús Noriega, Xavier Valbuena i Eric Villalón, juntament amb els guies 
  Ramón Larramendi i Ignacio Oficialdegui, explicaran les seves experiències.  
 
 
 
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
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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