ENTRADA LLIURE

Col·loqui amb els protagonistes
després de cada sessió.
Reserva prèvia a:
www.4tickets.es/comuordino
Aforament limitat en funció
de la situació sanitària

DIJOUS 18 FEBRER

VIA NOVA EN UN 8.000: L’ARESTA
MAZENO DEL NANGA PARBAT
de Cathy O’Dowd
Conferència amb muntatge fotogràfic,
21 h, Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

Arribant on ningú no ha arribat abans, una
via nova en un vuit mil. Cathy O’Dowd és
la primera dona que va coronar l’Everest
per les dues cares. Però el seu repte més
dur li va arribar a través d’un missatge de
Facebook: «Vine i escalem junts l’aresta
Mazeno del Nanga Parbat. Serà divertit.»
El Mazeno era l’aresta més llarga d’un
vuit mil mai escalada. El seu recorregut

és de tretze quilòmetres, i es troba entremig de vuit cims i a set mil metres
d’altitud.
Divertit? No n’estava gaire convençuda.
Una vegada i una altra, tothom fracassava
en l’intent. Però per què no intentar-ho?
Segons la revista d’escalada Desnivel,
la seva és «una de epopeies més grans
de l’himalaisme que s’hagin explicat mai».

DIJOUS 4 MARÇ

CHOMOLUNGMA,
EXPEDICIÓ EVEREST 2018
de Javier Camacho

Conferència amb muntatge fotogràfic,
21 h, Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

Expedició fotogràfica Olympus al sostre
del món. A través d’una gran selecció de
fotografies, ens mostrarà els paisatges
més imponents del planeta captats en el
camí a l’Everest, cim que va assolir el 16
de maig d’aquell any, després d’una lluita
constant contra les adversitats, en una
mostra clara de superació personal i motivació extrema.
Javier Camacho, fotògraf especialitzat en
paisatges naturals, alpinista i viatger incansable, ha obtingut més de dues-centes distincions en diversos concursos
internacionals de fotografia, ha col·laborat
amb moltes publicacions especialitzades
en muntanya i ha projectat nombrosos

audiovisuals de fotografia per tot el ter
ritori espanyol. Membre de l’Associació
Espanyola de Fotògrafs de Natura, ha fet
expedicions a diverses serralades (Himàlaia, Karakorum, Andes, Urals, Tian Shan,
Àrtic, Àfrica...) i ha pujat cinc dels set cims
més alts. Ha participat en set expedicions
a muntanyes de 8.000 m i ha fet el Lhotse i el Cho Oyu, de 8.516 m i 8.201 m,
respectivament, sense oxigen artificial, i
l’Everest, la muntanya més alta del planeta.
És ambaixador de la marca Olympus de
productes fotogràfics i de l’empresa de
filtres Lucroit, a més de les marques Rab
i Lowe Alpine de material de muntanya.

DIMECRES 10 MARÇ

NÚRIA PICAS, UNA VIDA
de Núria Picas

Conferència amb muntatge fotogràfic,
21 h, Teatre de les Fontetes de la Massana

Passió, sacrifici, satisfacció... la Núria
narra el seu recorregut esportiu a partir
d’una filosofia de vida basada en la mentalitat positiva i la força de voluntat. Durant la xerrada, la Núria ens farà un repàs

de la seva trajectòria esportiva i professional. Una conferència motivacional amb
l’objectiu d’ajudar qualsevol que l’escolti a
acostar-se una mica més als seus somnis.
www.nuriapicas.com

DIVENDRES 12 MARÇ

HOMENATGE A SERGI MINGOTE
6X8000 A PULMÓ
amb Josemi Herrera
Documental,
21 h, Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

Malauradament, aquesta conferència
l’havia de fer en Sergi Mingote a la seva
tornada del K2 per explicar les seves experiències en diferents vuitmils. A causa
de la seva pèrdua recent, el seu amic Josemi Herrera repassarà el seu llegat i explicarà les vivències al seu costat, en ho-

menatge a la gran persona que fou Sergi
Mingote. A pulmó repassa els ascensos
de Mingote a les sis muntanyes de 8.000
metres ( Broad Peak, K2 , Manaslu, Lhotse, Nanga Parbat, Gasherbrum II) que va
pujar, sense utilitzar oxigen artificial, en
només 367 dies.

DIMECRES 17 MARÇ

ISLA DEL COCO: SANTUARI
DE LA BIODIVERSITAT MARINA
de Ramon Casabayó i Lluís Manel
Montoro
Conferència amb documental
21 h, Teatre de les Fontetes de la Massana

Ramon Casabayó i Lluís Manel Montoro
són submarinistes professionals, enamorats de la vida marina i implicats en la conservació del medi natural del planeta. Són,
també, responsables de la productora andorrana FilmAnd, dedicada a la producció
d’audiovisuals i també especialitzada en
filmacions subaquàtiques.
El desembre del 2019 van fer una expedició a Isla del Coco (Costa Rica), i aquest
any han decidit mostrar, a través d’un documental, la bellesa submarina d’un dels
santuaris de biodiversitat marina més especials i espectaculars del món. Isla del
Coco és una reserva natural protegida situada a l’Oceà Pacífic, a uns 500 quilòmetres de Costa Rica. És un punt d’interès on
científics i submarinistes poden observar,

en les seves aigües profundes i amb grans
corrents, les grans poblacions de taurons
martell, taurons tigre, mantes, tonyines,
dofins i altres grans espècies marines.
Considerada un laboratori biològic natural
pel seu aïllament, el clima extremadament
humit i la no colonització del territori per
part de l’home, Isla del Coco evoluciona
a un ritme diferent de la resta del món.
Aquest caràcter únic, salvatge i endèmic,
ha servit de font d’inspiració dels relats
de pirates (diuen que encara hi ha un gran
tresor amagat), i va servir de localització
per al rodatge d’exteriors de la pel·lícula
Jurassic Park. En aquest viatge hi van participar també els submarinistes andorrans
Miquel Armengol i Marc Rodriguez.
www.filmand.net

DIMECRES 24 MARÇ

VOLTA AL MÓN EN FAMÍLIA.
Un any viatjant, fent i desfent
maletes de Núria Samaniego,
Nicholas Elrington, Elsa Elrington
i Lydia Elrington
Conferència amb muntatge fotogràfic
21 h, Teatre de les Fontetes de la Massana

Els Elrington Samaniego d’Andorra, amb
residència a Soldeu i sense un historial
viatger destacat, posen en marxa un bon
dia la idea de fer un llarg viatge en família:
fer la volta al món sense presses, dedicar deu mesos de les seves vides a viure
viatjant… Per què no? Aquesta és la seva
història, com van decidir organitzar i tirar
endavant aquest somni tal irreal. No ens
explicaran com són el Machu Picchu o les
ruïnes maies de Mèxic, això ja ho podeu
trobar a Internet. La seva experiència és

més personal: com una família amb dues
filles adolescents de setze anys es va
aventurar a fer un viatge de 85.000 km,
durant un any i amb una motxilla per donar la volta al món, i amb l’inesperat confinament mundial per la pandèmia de la
Covid-19 en una illa de les Filipines. Una
història que es pot explicar sense heroismes ni reptes, simplement un viatge que
tothom que s’ho proposés i li coincidís
amb el moment just, podria fer realitat
amb la seva família.

Si vols rebre més informació o col·laborar amb la Fundació,
et pots adreçar a plaça de la Germandat, 9, AD600
Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra, tel. +376 873 851,
fax + 376 800 525, info@mount4him.org, www.mount4him.org

Sí, vull estar informat
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Població

País

Comú d’Ordino
(+376) 878 100
www.ordino.ad

col·laboren:

Telèfon

Fax

Comú de la Massana
(+376) 736 900
www.lamassana.ad

organitzen:

www.viladomat.com

