Dissabte 11 de febrer
al TEATRE PRINCIPAL D’OLOT
17 h - Sessió infantil / juvenil
PIRINENS. TRAVESSA DELS PIRINEUS EN FAMÍLIA.
D’un repte personal a un projecte compartit. A càrrec de Pau Carol.
PIRInens és el nom de l’aventura d’un nen de tretze anys i de la seva família. En Pau
va engrescar els seus pares a fer la travessa dels Pirinens a peu, seguint el GR11 des
de l’Atlàntic fins al Mediterrani. Tot i la duresa del recorregut, el plaer de gaudir de la
muntanya a cada moment, l’acurada planificació de la ruta i, sobretot, la seva il·lusió
compartida amb la família i amics, ha fet d’aquest repte una experiència inoblidable.
I tot seguit intervenció breu de la “Pemba “ protagonista de la següent sessió
19 h - PEMBA TORNA A GOLI
Xerrada i projecció. Coproduïda amb TV3.
Intervindran la protagonista i Josep Pérez, director del film.
La pel·lícula, narra la peripècia d’una xerpa de l’Himàlaia, la Pemba, que fa nou
anys que viu a Taradell. Amb ella viatjarem fins al seu poble natal, Goli, a la falda de
l’Everest i lluny de la civilització, perquè ens ensenyi a través de deu persones que
resideixen allà; el granger, el monjo, el bruixot, el guia de muntanya... com es viu en
un dels indrets més feréstecs del planeta.
20:30 h - Sopar de muntanya a La Carbonera PVP 6€ *
(venda anticipada a la web i inclou seient reservat a platea a la sessió posterior).
22 h - NTB (escalada Montserrat)
Miquel Pérez - 2016. 49’ . Amb la participació del Sr. Miquel Pérez.
Joan Nubiola (N) i Josep M. Torras (T) són els components d´una cordada històrica,
que en les dècades dels 40 i 50 van obrir una bona quantitat de vies, de no molta
dificultat però molt exposades i d´una estètica clàssica molt marcada. Ambdós varen
escalar també amb Josep Barberà (B) i conjuntament varen crear el Grup Cavall
Bernat. El documental explica la seva història.
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JUREK (alpinisme)
Pawel Wysoczanski. Polònia. 2015. 73’
Pel·lícula guanyadora del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló
Premi BBVA al millor film de Muntanya 2016 i Premi BOREAL al millor Guió
Jerzy Kukuczka ha estat un dels escaladors més forts de la història de l’alpinisme.
Va escalar vuit mils en 17 ocasions i va obrir vies noves o a l’hivern. Va morir a la
cara sud del Lhotse el 1989. El documental és el retrat del gran Jurek, fruit d’un
llarg treball de recerca d’imatges, algunes d’elles inèdites, guardades a la televisió
polonesa o bé d’amics que el varen conèixer.

Divendres 17 de febrer
als CINES OLOT
Projecció pel·lícules guanyadores del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló
20 h - MISSION ANTARCTIC (snowboarder)
Guido Perrini. Suïssa. 2013. 39’
Premi GrandValira a la millor pel·lícula d’Esports de Muntanya 2014
Xavier de la Rue, el millor snowboarder del món, vol viure una aventura completa
a la fi del món. Mitjançant unes imatges espectaculars, la pel·lícula ens explica
una història de navegació, muntanyisme, snowboard, natura salvatge i descobertes
inesperades als vertiginosos pendissos nevats de les muntanyes que moren a l’oceà
Antàrtic.
22 h - FREEDOM UNDER LOAD (Portejadors del Tatras)
Pavol Barabas. Eslovàquia. 2016. 58’
GRAN PREMI 2016 i Premi FEEC a la millor Fotografia.
Amb la participació del Sr. Joan Solarich director del Festival BBVA de Cinema de
Muntanya de Torelló.

Activitats gratuïtes
Més informació:
www.vivimmuntanyes.cat | info@vivimmuntanyes.cat
vivim muntanyes
vivimmuntanyes
* El tiquet del sopar de muntanya es pot adquirir a través de
la web i també al Teatre Principal d’Olot o a Can Trinxeria.
En finalitzar la darrera sessió, SORTEIG D’UNA MOTXILLA,
per deferència d’ARESTA, entre els assistents a totes les
sessions, que s’hagin registrat a la web.
Aquesta mostra compte amb la col·laboració de:

I es fa gràcies al suport que rebem de:

A la serralada de l’Alt Tatras encara hi persisteix un ofici que encara el relleu
generacional amb decisió. Amb pesades càrregues de 100 kg a l’esquena i desafiant
el vent, la tempesta o la neu profunda, uns homes han triat una professió prou
especial: portar subministraments als diferents refugis del Tatras. El documental
descobreix, a través de la vella generació de portejadors, què s’amaga darrera l’elecció
d’aquest dur ofici.
LA LISTE (esquí freeride)
Guido Perrini. Suïssa. 2016. 44’
Premi GRANDVALIRA al millor film d’Esports de Muntanya 2016
El protagonista és l’esquiador freeride Jérémie Heitz i el seu objectiu és esdevenir
el millor especialista d’aquesta modalitat. Seguint una llista amb els descensos dels
principals cims alpins que vol realitzar, es va trobant les grans llegendes del descens
extrem que han fet progressar aquest esport, com Sylvain Saudan o Dédé Anzévui.

