
SEGONA SESSIÓ  22 h

22 h - LOST IN KARAKORUM
A. Girard, J.Chenal i D.Lacaze.
França. 2019. 31’
PREMI CERVESA DEL MONTSENY i Flor de 
Neu de Plata al millor film +Xtrem, per 
votació del públic 2019 del Festival BBVA 
de cinema de muntanya de Torelló.

L’estiu de 2018 Antoine Girard i Damien 
Lacaze inicien una aventura a les 
muntanyes del Karakorum. Es tracta 
d’un recorregut de 1.500 kilòmetres de 
vol bivac en parapent. Entre els objectius 
de l’aventura hi ha l’ascensió del Spantik 
(7.027 m), amb l’aterratge prop del cim.

PRIMERA SESSIÓ  19.30 h

19.30 h - A PULMÓ. Sergi Mingote
Conferència-documental

Comptarem amb la presència de Sergi 
Mingote que ens explicarà els seus 
ascensos a sis cims de 8000 m, sense oxigen 
embotellat, en 367 dies. Aquest projecte 
forma part del seu objectiu d’ascendir els 
14 vuit mils, sense oxigen, en 1000 dies.
Una història de reptes, muntanyes i valors.

Al mateix temps presentarà el seu llibre 
editat per Ediciones Desnivel “A pulmón”.

Tot seguit sopar popular al mateix cine 
PVP 12 € (venda anticipada fins 48h abans 
a: www.cinesolot.cat)

PRIMERA SESSIÓ  18 h

Sessió infantil-juvenil

18 h - HORS PISTE. L. Brunel,
L. Cavalier, C. Jalabert, O. Malet. França. 
2018. 6’
Selecció Oficial 2019 del Festival BBVA de 
cinema de muntanya de Torelló.

Animació. Els dos socorristes alpins més 
destacats de la zona estan llestos per una 
nova missió. Malgrat la seva professionali-
tat i determinació, les coses no aniran com 
estava previst.
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Activitats gratuïtes
Més informació:

NOTES: TOTES LES SESSIONS SÓN GRATUÏTES. EL PRIMER QUE ARRIBA, EL PRIMER QUE SEU. LES PORTES S’OBRIRAN 15 MIN ABANS. EL TIQUET DE SOPAR POPULAR DONA DRET A TENIR SEIENT A LA SESSIÓ DE NIT. AFORAMENT LIMITAT A 260 PERSONES.

I es fa gràcies al suport que rebem de:

Aquesta mostra compta amb la col·laboració de:

VALHALLA
N. Waggoner i B. Sturgulewski.
EE.UU. 2013. 64’
Premi GrandValira a la millor pel·lícula 
d’Esports de Muntanya i premi FEEC a la 
millor fotografia 2014 del Festival BBVA de 
cinema de muntanya de Torelló.

Valhalla explora nous límits en les 
pel·lícules d’esquí. Seguint la fugida d’un 
home a través dels salvatges boscos del 
nord, el film mostra un viatge cap a la 
satisfacció i l’amor en algunes de les neus 
més profundes de la terra. Una explosió de 
colors vius i neu amb un fons de nostàlgia.

CALM AFTER THE STORM 
Valentin Werner-Tutschku.
Àustria. 2019. 14’
Selecció Oficial 2019 del Festival BBVA de 
cinema de muntanya de Torelló.

Esquiar amb la millor neu i gaudir-la a 
cada moment. Un comença a viure quan 
valora cada petit moment de la vida.

WILD LOVE
P. Autric, C. Yvergniaux, Z. Sottiaux, L. 
Georges, M. Laudet, Q. Camus. França. 
2018. 7’
Selecció Oficial 2019 del Festival BBVA de 
cinema de muntanya de Torelló.

Animació. Durant una romàntica excursió 
a muntanya, Alan i Beverly provoquen un 
incident fatal. Un crim que no quedarà im-
pune.

18,30 h - FAJULADES
David Fajula i Albert Soler. 30’

Recull de videos amateurs (escalada en 
roca, en gel, esquí de muntanya, descens 
de barrancs, btt) i la importància de prepa-
rar bé les sortides a muntanya.

SEGONA SESSIÓ  19.15 h

19.15 h - Presentació del Sr. Joan Sala-
rics, director del Festival de cinema de 
muntanya de Torelló.

MANASLU - BERG DER SEELEN
Gerald Salmina. Àustria. 2018. 100’
PREMI  BOREAL i Flor de Neu de Plata 
al millor guió. GRAN PREMI  “VILA DE 
TORELLÓ” i Flor de Neu d’Or 2019 del 
Festival BBVA de cinema de muntanya de 
Torelló.

Biografia de Hans Kammerlander, un dels 
més grans alpinistes del nostre temps. Do-
cumental rodat amb imatges d’arxiu i amb 
el suport d’actors en les seqüències recons-
truïdes. Kammerlander es va fer famós 
el 1996 per protagonitzar l’escalada més 
ràpida a l’Everest i el primer descens en 
esquís. A  l’altre costat, la pèrdua del seu 
millor amic al Manaslu, el 1991. El 2017 
intenta afrontar els seus records encara no 
superats, enfrontant-se de nou al Manaslu.

Tot seguit sopar popular al mateix cine 
PVP 12 € (venda anticipada fins 48h abans 
a: www.cinesolot.cat)

TERCERA SESSIÓ  22.15 h

22.15 h - MALEÏDA 1882, l’aventura de 
Jacint Verdaguer a l’Aneto
Pel·lícula d’Albert Naudín amb Lluís Soler
Presentació de Bernat Gasull, autor 
del llibre “Maleïda” i guionista de la 
pel·lícula.

Pel·lícula documental que recrea amb ab-
soluta fidelitat l’itinerari que va seguir 
Jacint Verdaguer en el seu ascens a la 
Maleïda (Aneto) l’any 1882, partint de la 
Seu d’Urgell a peu. A través dels versos del 
poeta l’espectador descobreix un Verdaguer 
desconegut, l’aventurer, explorador i mun-
tanyenc, pioner a casa nostra. El documen-
tal reprodueix les condicions, la vestimenta, 
els equips de muntanya de l’època i l’am-
bient de finals del s.XIX en els pobles per 
on va passar de l’Alt Urgell, Pallars i Aran.

LA BLOQUERA

Tot seguit sorteig de dos lots
gentilesa d’Aresta.


