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CICLE DE CINEMA DE MUNTANYA I DE VIATGES

27/01 - 31/03 2016
col·labora:

Ordino / La Massana
organitza:

www.viladomat.com

9 DE MARÇ · VIATGES SOLIDARIS

27 DE GENER · CICLOTURISME

17 DE FEBRER · CURSES DE MUNTANYA

PETITS NÒMADES

RUN THE HISTORY

DEL VIATGE EN SOLITUD
A SOLIDARIOS SIN FRONTRERAS

4 DE FEBRER · ESCALADA EN GEL

18 DE FEBRER · ESCALADA

31 DE MARÇ · CAIAC DE TRAVESSA

SIBÈRIA

PAN AROMA

PADDLING TO ALASKA

10 DE FEBRER · BLOC DE VIATGES

3 DE MARÇ · ESQUÍ I SURF FORAPISTA

21 h Teatre de les Fontetes, la Massana

21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

21 h Teatre de les Fontetes, la Massana

CARTOGRAFIES IGNOTES

21 h Teatre de les Fontetes, la Massana

21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

DEGREES NORTH

21 h Teatre de les Fontetes, la Massana

21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

DEL 27 DE GENER AL 31 DE MARÇ
Centre d’Interpretació del Parc Natural
del Comapedrosa, Arinsal (la Massana)

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Dimecres 27 de gener · Cicloturisme
21 h Teatre de les Fontetes, la Massana · Audiovisual · Sessió en català

PETITS NÒMADES amb Elisabet Faura i Joan Rovira
Una família. Dues bicicletes. Set mesos d’aventura. Tot un continent per conèixer: Amèrica del
Sud. Un viatge més enllà de la geografia.
L’Elisabet ha viatjat des que té ús de raó. Primer,
amb els seus pares, i després, sola, amb amics,
en parella i, ara, en família. Ha trepitjat quasi
tots els continents, menys Oceania i l’Antàrtida,
i més de quaranta països. Ha travessat a vela
l’oceà Atlàntic, ha fet alpinisme, escalada, BTT,
esquí de muntanya, travesses amb canoa pel Canadà i, fins i tot, expedicions d’alçada als Andes
i al Karakorum.

El 2005, va fer amb en Joan la primera gran ruta
cicloturista per tot l’Àsia, durant nou mesos, i
quan van arribar les seves filles, van continuar
fent el mateix amb elles. Les nenes, des que
tenen dos mesos que viatgen pel món i s’atreveixen a tot al seu costat. La bicicleta permet a
l’Elisabet i a en Joan ser autònoms i poder durles arreu amb tot el necessari. Van començar
amb sortides curtes, com caps de setmana o
quinzenes, i després van fer dos mesos per Europa, l’any 2012. I el 2015 els va tornar a entrar
el cuquet dels viatges llargs. I continuen...
www.petitsnomades.cat

Dimecres 10 de febrer · Bloc de viatges
21 h Teatre de les Fontetes, la Massana · Bloc digital · Sessió en català

CARTOGRAFIES IGNOTES. La guia del món per a persones
forassenyadament inquietes
amb Hèctor Buenaventura, Jordi Llorens, Marc Santos i Jaume Surroca

https://vimeo.com/132261187

Dijous 4 de febrer · Escalada en gel
21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino · Documental · Sessió en català

SIBÈRIA. Escalada en gel a la frontera llunyana
amb Rafa Vadillo, Xavier Pérez Gil i Anton Fontdevila
Veurem una expedició d’escalada sobre gel a Sibèria realitzada per Rafa Vadillo, Anton Fontdevila i Xavier Pérez Gil, que va tenir lloc el gener
de 2015, filmada per Eduard Miguel.
«En la passada edició del Rally 12h Escalada
Terradets, vam convidar a una cordada d’escaladors russos. Ivan Témerev, un dels més grans

escaladors sobre gel, dos mesos més tard, em
va enviar un missatge privat a facebook amb
unes fotos de cascades de gel a Sibèria. Hi deia:
“T’animes?”. El binomi Sibèria i cascades de gel
va ser suficientment excitant per a mi, com per
començar a estudiar les possibilitats de realitzar
aquest viatge», així descriu Rafa Vadillo l’aventura viscuda a Sibèria.

Tot va començar una tarda de tardor del 2013,
a la Cartoteca de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Tot badant amb els primers mapes
traçats de Califòrnia i la costa oest dels EUA, el
llavors ja exalumne de geografia Hèctor Buenaventura va decidir començar a publicar en el seu
mur de Facebook les troballes geogràfiques que
li anaven arribant a les mans i que creia interessant compartir. Al cap de poc, el volum va anar
fent-se gran, i va engegar un blog, Cartografies
Ignotes, on abocar-hi les descobertes que feia,
mentre convidava els seus amics de carrera a
afegir-s’hi i acompanyar-lo.

Cartografies Ignotes, a poc a poc, ha anat servint de pretext per aprendre i descobrir, i és el
lloc on el ja consolidat equip dels quatre geògrafs catalans han anat recollint i divulgant,
d’una manera altruista, la geografia apta per a
tots els públics. Així doncs, ara es podria dir modestament que Cartografies Ignotes és la guia
del món, un lloc web de geografia que ofereix
petites píndoles d’interès per a tothom, que ens
fan descobrir, cada dia, llocs amagats, coses, històries i persones del món que cal conèixer, sia
per tenir temes de conversa a l’ascensor o en un
sopar amb els amics.
www.cartografiesignotes.cat

www.ser13gio.blogspot.com

Dimecres 17 de febrer · Curses de muntanya

Dijous 18 de febrer · Escalada

21 h Teatre de les Fontetes, la Massana · Documental · Sessió en castellà

21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino · Documental · Sessió en català

RUN THE HISTORY amb Sergio Fernández

PAN AROMA amb Edu Marín i Novato Marín

Corredor de muntanya, deserts, selves o llacs
congelats, tot provant diversos ecosistemes, primer en format competició i després, en format
de repte personal. Fent gambades des de fa
anys per Jordània, Líbia, Mongòlia, l’Índia, Algèria, Cap Verd, Brasil, Canadà, Estats Units, Islàndia o Rússia. Descobrint racons de països i de

La pel·lícula mostra la relació d’un pare i un fill
units per una mateixa afició. El pare, que va
ensenyar a escalar el seu fill, es veu molt compromès perquè, vint anys més tard, el fill li proposa intentar escalar una de les vies més perilloses i difícils d’Europa, Pan aroma 8c/+, situada a
les Dolomites, Itàlia. Té uns 500 m d’altura amb

cultures, vivint una part de la seva vida a cop de
sabatilla. Milers de quilòmetres recorreguts per
la passió de córrer, viatjar i conèixer han servit
per a un projecte final: Run the History, corrent
per la història, que és una confluència entre
córrer, història i viatge rere les passes d’antics
corredors.

tres grans sostres, on està concentrada tota la
dificultat de la via.
Després de donar moltes voltes a l’ambiciosa
proposta del seu fill, decideix acceptar-la i aventurar-se en l’expedició més important de la seva
vida, intentar alliberar Pan aroma. Comença
l’aventura...

Dijous 3 de març · Esquí i surf de neu forapista
21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino · Pel·lícula · Versió en anglés subtitulada en castellà

DEGREES NORTH de Xavier De Le Rue, de la mà de The North
Face amb Dani Fornell i Aymar Navarro
Una pel·lícula filmada per Guido Perrini que
combina imatges d’acció que fan posar els pèls
de punta amb una història d’aventura i descobriment. Els esquiadors fora pista de renom
mundial Xavier De Le Rue, Samuel Anthamatten i Ralph Backstrom porten el surf fora pista
a un altre nivell. Gràcies a l’ús de les noves tecnologies poden arribar a les zones més remotes
i mostrar l’esquí i el surf de neu d’una manera
mai vista abans. Una perspectiva única de les

muntanyes de l’arxipèlag Svalbard (Noruega) i
Alaska.
Perrini és un dels més destacats càmeres d’esports d’acció d’avui dia. Ha treballat amb els
principals esportistes i marques comercials del
sector. En els últims anys ha treballat en projectes com Into the Mind o el remake de Point
Break. La pel·lícula es va presentar a la passada
edició del Festival de Cinema de Sant Sebàstià i
a Skimetraje.

https://es-la.facebook.com/solidariosinfronteras

Dimecres 9 de març · Viatges solidaris
21 h Teatre de les Fontetes, la Massana · Audiovisual · Sessió en català

DEL VIATGE EN SOLITUD A SOLIDARIOS SIN FRONTRERAS
amb Eva Erill

L’Eva fa més de 25 anys que viatja pel món, i des
de fa més de set que va decidir fer-ho en solitari.
El primer cop, no sabia molt bé com se sentiria anant sola amb la seva motxilla a l’esquena,
però la realitat del que es va trobar va superar
molt les seves expectatives.
Els seus viatges li han obert un món que fins llavors havia apreciat en alguna ocasió, però de
forma molt puntual, perquè ser dona i viatjar

sola, sobre tot a països com el Iemen, l’Iran,
Colòmbia, Veneçuela, Etiòpia o Moçambic, és
una experiència difícil de resumir.
Viatjar sola li ha permès fer amics de veritat, i
una situació com la que ara mateix pateix el Iemen, amb una guerra silenciada per Occident,
l’ha fet decidir a crear Solidarios sin Fronteras
per ajudar en tot el possible aquest poble que
tant estima.

Del 27 de gener al 31 de març
Centre d’Interpretació del Parc Natural del Comapedrosa, Arinsal (la Massana)
Fotos en format panoràmic

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA de Joan Rovira i Elisabet Faura
Recull fotogràfic dels diferents viatges realitzats
per Elisabet Faura i Joan Rovira que mostra a
través de l’objectiu d’una càmera, les múltiples
experiències per tot el món. Mosaic de sentiments i reflexió sobre el moment i l’entorn, sobre l’essència del fet viatger.

www.youtube.com/watch?v=XAR5iIXSGbw

Dijous 31 de març · Caiac de travessa
21 h Auditori Nacional d’Andorra, Ordino · Documental · Sessió en català

PADDLING TO ALASKA amb Raimon Puig
Expedició en solitari del català Rai Puig, que va
recórrer amb caiac de mar l’Inside Passage, a
les costes occidentals entre Vancouver (Canadà)
i Alaska. Un total de 95 dies d’experiències de
tota mena i més de 2.000 km palejats en autonomia, resumits en un documental de 60’ que
narra aventures i experiències amb ossos i balenes, en glaciars, corrents i amb condicions climàtiques extremes.

Paddling to Alaska es va estrenar a Barcelona
l’abril de l’any passat. Rodat a l’Inside Passage
és una destinació de referència per als amants
d’aquest esport per ser l’únic lloc al món on es
pot navegar més de 1.200 milles per una costa
protegida de l’oceà Pacífic. Ara bé, molts pocs,
i cap europeu, han aconseguit la fita que es va
proposar aquest català de 28 anys nascut a Tarragona.

Horaris: de dimecres a divendres,
de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 19.00 h.
Dissabtes, de 16.30 h a 19.00 h.

Fundació
Muntanyencs
per
l'Himàlaia

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

www.mount4him.org
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