
Dissabte 23 de febrer 2019 

Totes les projeccions tindran lloc a Cines Olot 

 

A les 18,00 h. Doble Projecció.  

JOANA. PELS CAMINS DELS MATXOS 

Isaac Moreno. Espanya. 2014. 41′ 

Selecció Oficial 2014 

Clica damunt per veure el tràiler. 

Joana Roma, 17 anys (el 2014), 
afronta la seva tercera participació 
a la cursa “Pels camins dels 
matxos”, una prova de resistència 
que transcorre per les serres del 
nord d’Osona: Puigsacalm, 
Bellmunt i Cabrera. Un repte 
personal per assolir, en una prova 

arrelada al territori i que el 2014 va comptar amb 600 corredors. 

 

CHOICES 

Theresa Hoerl. Alemanya. 2017. 20′ 

Selecció Oficial 2018      

clica damunt per veure el tràiler 

Steph Davis, una de les grans 
escaladores de nivell mundial, va 
abandonar els seus estudis de dret 
per dedicar-se a la seva gran 
passió:  l’escalada. Després d’una 
extensa carrera d’escalades des de 
Yosemite fins a la Patagònia, ha 

descobert la seva altra gran passió, el salt BASE. 

  

 

https://vimeo.com/90281818
http://maps.google.com/maps?z=16&q=cines+olot+carrer+josep+ayats,+10+17800-olot
https://youtu.be/kFQTBay-crE


 

 

A les 19,30 h. Doble Projecció. 

SADERNES, CADA PEDRA UNA HISTÒRIA 

Carles López Torras. 2018. 52′ 

Comptarem amb la presència del seu director amb torn obert de 
preguntes  

clica damunt per veure el tràiler 

La vall de Sadernes, situada a la 
Garrotxa (província de Girona), s’ 
ha convertit en una potent 
escola d’ escalada en els darrers 
anys. Un indret que la majoria 
defineixen com a màgic i especial, 

no sols per la gran varietat de parets i estils d’ escalada, també per l’ entorn i el 
riu que el travessa. Per desgràcia, durant els mesos d’ estiu, comença a haver-
hi una massificació que posa en perill aquesta petita i delicada zona. El 
documental pretén mostrar la vall a través de l’ escalada i conscienciar a futurs 
visitants sobre el risc que comporta descuidar un entorn tan especial. 

 

THE CAVE 

Zachary Fink. EE.UU. 2014. 44′  

Selecció Oficial 2014 

clica damunt per veure el tràiler 

Rius subterranis, sifons, catedrals 
de roca, pous profunds, el reialme 
de l’exploració subterrània, el món 
de les cavitats més profundes de la 
terra. La darrera frontera de 
l’exploració terrestre, el darrer món 
desconegut. El terreny dels 
espeleòlegs. 

 

 

https://youtu.be/BLN3Jver2ao
https://player.vimeo.com/video/102637893


 

 Acabada la sessió del vespre: Sopar popular de Muntanya al 7è. 
Art (davant l’entrada dels cinemes) (12€ *) . 

MENÚ : 

Amanides i fusta d’embotits. 

Llesca de pa amb tomata i botifarra a la brasa acompanyat amb mongetes i all-
i-oli. 

Postres. 

Porrons de vi negre i gerres d’aigua. 

* Venda tiquets al web de cinemes Olot, des d’una setmana abans fins a 
24 hores.  

** COMPRA des d’aquí EL TEU TIQUET PEL SOPAR (+inclou seient RESERVAt a la sessió de la nit). 

  

A les 22,30h. Doble projecció i Presentació del Sr Joan Salarich 
Madorell, director del Festival de cinema de muntanya de Torelló. 

EN VOL VERS LES 8.000 

Antoine Girard i Jérémie Chenal. França. 2017. 41′ 

Premi FEDME especial del Jurat 2018 

clica damunt per veure el tràiler 

Antoine Girard travessa en 
parapent el nord del Pakistan 
seguint la serralada del Karakorum. 
Durant 19 dies i en solitari recorre 
1.200 km, per arribar fins els 8.157 
metres d’alçada per sobrevolar el 
Broad Peak. 

  

 

 

 

https://youtu.be/wc_9vmLXQM8


 

RETURN TO MOUNT KENNEDY 

Eric Becker. EUA. 2018. 80′ 

GRAN PREMI 2018 i Premi BOREAL al millor guió 

 

clica damunt la imatge per veure el 
tràiler 

El 1965 Jim Whittaker, primer 
americà al cim de l’Everest, va 
escalar per primera vegada un cim 
remot del Yukon, més tard 
anomenat Mt. Kennedy en honor 
del president dels Estats Units. En 

aquella primera ascensió hi va participar Robert Kennedy, germà del president i 
també assassinat. Els fills dels dos protagonistes intentaran reviure l’ascensió 
dels pares en un documental sobre l’amistat, els drets humans, el medi ambient 
i l’aventura. 

NOTES : 
 
* Totes les projeccions són gratuïtes. Aforament limitat a 260 persones. 
* Cal comprar tiquet pel sopar fins a 24hores abans de la sessió.  

 

  

https://vimeo.com/268848753


Divendres 1 de març 2019 

Totes les projeccions tindran lloc a Cines Olot 

A les 20,00 h. Doble Projecció. Obertura per part del Sr. Pep 
Berga, 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Cultura, Festes, Benestar 
Social i Drtes Civils. 

VOIES FÉMININES 

Sandra Ducasse. França. 2017. 43′ 

Selecció Oficial 2017 

clica per veure el tràiler 

El documental explora el món de la 
muntanya a través de la visió de 
tres importants protagonistes: 
Marion Pointevin, Liv Sansoz i 
Martina Cufar-Potard. A través de 
les seves paraules i la seva activitat 
descobrirem què les uneix i què les 
separa en el seu camí per explotar 
al màxim el seu potencial. 

 

HARDRUNNER 

Valentin Etienne. França. 2014. 13′  

Selecció Oficial 2014 

clica damunt per veure el tràiler 

Què hi ha al darrere d’aquesta idea 
que les curses als Estats Units 
tenen quelcom d’únic? La Hardrock 
100 n’és una perfecta il·lustració. 
Limitada a 140 competidors, la 
cursa ofereix als participants, entre 

ells Kilian Jornet i Sebastien Chaigneau, una odissea salvatge a través de les 
altes serres de Colorado. 

. 

  

http://maps.google.com/maps?z=16&q=cines+olot+carrer+josep+ayats,+10+17800-olot
https://vimeo.com/234335714
https://youtu.be/EVS3bDV0LS4


 

Acabada la sessió del vespre: Sopar popular de Muntanya al 
primer pis de Cinemes Olot (12€ *) . 

SOPAR  

Entrants per picar  : torrades amb anxoves, daus de truita de patates, carbassó 
i carxofes, patates braves, naxos a les 3 salses, daus de pollastre al curry. 

Costelló de porc al forn. 

Postres. 

Porrons de vi negre i gerres d’aigua. 

* Venda tiquets al web de cinemes Olot, des d’una setmana abans fins a 
24 hores.  

** COMPRA des d’aquí EL TEU TIQUET PEL SOPAR (+inclou seient RESERVAt a la sessió de la nit). 

  

A les 22,15h. Doble projecció. 

THIS MOUNTAIN LIFE 

Grant Baldwin. Canadà. 2018. 77′ 

Premi BBVA al millor film de Muntanya 2018 i Premi FEEC a la millor 
fotografia 

clica damunt per veure el tràiler 

Les emocions que provoquen els paisatges 
muntanyencs és universal i no tenen en compte 
edat, gènere, professió o el bagatge personal. La 
Martina i la seva mare Tania, de 60 anys, 
s’embarquen en una aventura de 6 mesos i 2300 
km fins a Alaska a través de les muntanyes. Una 
congregació de monges, un fotògraf enterrat per 
una allau, un apassionat alpinista, un artista de la 
neu o una parella que hi viu des de fa 50 anys, 
què porta a tota aquesta gent a sacrificar-ho tot 
per viure enmig de les muntanyes? 

  

  

https://vimeo.com/294387311


 

NO MAN’S LAND – EXPEDITION ANTARCTICA 

Matthias Mayr. Àustria. 2018. 73′ 

Premi Grandvalira al millor film d’Esports de Muntanya 2018 

 

clica damunt per veure el tràlier 

 L’Antàrtica és un continent força 
desconegut. Ho és molt més per 
als esquiadors, ja que el clima 
extrem fa molt difícil la seva 
pràctica. Aquestes dures 
condicions no són un obstacle per 

a què Matthias Haunholder, Matthias Mayr i el càmera Johannes Aitsetmüller hi 
preparin una expedició, sense suport extern, per trobar línies de descens 
verges. 

 
 
NOTES : 
 
* Totes les projeccions són gratuïtes. Aforament limitat a 260 persones. 
* Cal comprar tiquet pel sopar fins a 24hores abans de la sessió.  

 

https://torellomountainfilm.cat/publicacio/NO_MANS_LAND/50

