
Molta gent pensa que les lesbianes vam néixer amb una pilota de futbol engan-
xada als peus... Res de més fals. Molta altra gent pensa que les lesbianes no són 
capaces d’escriure un bloc amb sensibilitat, fina ironia, creativitat... Res més fals; 
com aquesta secció s’ha entestat en demostrar. Els problemes sorgeixen, a vegades, 
quan l’equip de redacció de la revista tria un tema central i ens suggereix, amb 
molt bon criteri, que lliguem el nostre article amb aquest tema. Deu existir (no 
en tinc cap dubte) algun bloc escrit per una lesbiana on l’esport sigui predomi-
nant, però no hem sabut trobar-lo ni, lògicament, analitzar-lo i fer-vos-en cinc 
cèntims.
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BLOCS AMB NOM DE DONA: 
LA DONA ÉS PRINCIPAL
En aquesta secció de la revista Lambda donem a conèixer 
blocs de dones, ja siguin heterosexuals, lesbianes o bisexuals.

I ara us presentem, en relació al tema general que toca la 
revista, l’esport, un bloc que ens ha semblat al·lucinant: Bici-
senderistas novatas (http://bicisenderistasnovatas.wordpress.
com). La presentació no enganya: “Som aficionades al sende-
risme i a la bici de muntanya des de fa temps, però degut a 
les nostres condicions físiques: una fumadora i l’altra amb 
un cert sobrepès, ens considerem novates dins el món de la 
muntanya”. Elles s’entesten a dir-se principiants, però la seva 
marxa dalt d’una bici o caminant és admirable. 

També trobareu Bicisenderistas novatas a Facebook i podreu 
estar-hi connectades a través del Twitter (http://twitter.com/
bicisenderistas). El bloc està allotjat a Wordpress, plataforma 
que ha permès, per exemple, que a partir del juny de 2009 
ampliïn noves seccions com les Rutes BTT/MTB i Rutes de 
senderisme. 

Molts dels apunts tenen un suport audiovisual important ja 
que acostumen a estar encapçalats per un vídeo de YouTube 
que els il·lustren magníficament, és clar. Altres apunts tenen 
informació exhaustiva de les seves rutes (totes les podeu 
trobar a Wikiloc), on la part enriquidora és, sense cap mena 
de dubte, que tot està escrit a partir de la seva experiència. 
Les descripcions de les rutes van acompanyades de fotografies 
que il·lustren els textos. No us perdeu els apartats “Lo mejor” 
i “Lo peor” de cada ruta.

Qualsevol persona interessada en l’esport i la natura ha de 
conèixer aquest bloc.

ENLLAÇOS AGRUPATS PER TEMES
Els enllaços de Bicisenderistas novatas estan agrupats de la 
manera següent: Amics/gues, BTT/MTB (el més nombrós), 
Fonamentals, Muntanya, Natura, Senderisme.

Del primer apartat no ens podem estar de recomanar-vos, 
encara que no tingui res a veure amb l’esport, El blog de  
Metropolis Libros (http://blog.metropolislibros.com). 
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