
 

1 

 

PROGRAMACIÓ DIÀRIA 
22a. MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA 

 
 
 
Divendres 6 de setembre de 2019 
 
Hora: 20:00 – Sala d’Exposicions 3a. planta 
Inauguració de la 22a. Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí. 
Refrigeri 
 
 
Dissabte, 7 de setembre de 2019. 
 
Hora: 18:30 – Teatre – 4a. planta 
TÍTOL: “CHOMOLUNGMA, LA MADRE DEL UNIVERSO. 8848 M” 
AUTOR: Javier Camacho Gimeno 
ARGUMENT: Expedició fotogràfica Olympus al sostre del món. Selecció de fotografies 
dels paisatges més impressionants del planeta captades camí de l’Everest, cim assolit 
el dia 16 de maig de 2018 després d’una lluita constant contra adversitats diverses, 
amb una clara demostració de superació personal i motivació extrema. 
 
 
Dilluns, 9 de setembre de 2019. 
 
Hora: 19:30 – Teatre – 4a. planta 
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL 
TÍTOL: “TERRITORIS INEXPLORATS. GEL I NÒMADES A L’ÀRTIC RUS” 
A càrrec de  Rafa Vadillo 
ARGUMENT: Alpinistes hispanorussos escalen per primera vegada cascades de gel a 
l’Àrtic Rus. 
L’expedició va començar amb l’aterratge a l’aeroport de Norilsk, una ciutat minera 
situada uns 300 kilòmetres al nord de la línea del Cercle Polar Àrtic. És la ciutat més 
septentrional del planeta i el punt de partida per accedir al “Plateau de Putorana” un 
gran altiplà de basalt, aïllat i salvatge, declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO i que segons els mapes, té totes les condicions per albergar un gran 
potencial per a l’escalada de cascades de gel. 
 
 
Dimarts, 10 de setembre de 2019. 
 
Hora: 19:30 – Teatre – 4a. planta 
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL 
TÍTOL: “50 ANYS D’ESPELEOLOGIA I ACTIVITATS ACTUALS” 
AUTOR: Victor Ferrer  
Nascut a Quesa (València) s’inicià en l’espeleologia al 1969, quan tenia 13 anys i des 
de llavors no ha parat. A la dècada dels 80 començà a desenvolupar una tasca 
d’estudi, fotografia i publicacions espeleològiques amb nombrosos llibres publicats. 
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Dijous, 12 de setembre de 2019 
 
Hora: 19:30 – Teatre – 4a. planta  
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL 
TÍTOL: “MALEÏDA 1882” 
AUTOR: Albert Naudín 
ARGUMENT: 
Maleïda 1882, l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto, pel·lícula documental 
dirigida per Albert Naudín i produïda per FilmeXplora. El film recrea amb absoluta 
fidelitat l’itinerari que va seguir el poeta en el seu ascens a la Maleïda (Aneto), a través 
dels versos de Jacint Verdaguer i els textos d’investigació de Bernat Gasull, recollits al 
llibre Maleïda (Verdaguer Edicions, 2015). L’equip de la pel·lícula, expert en 
expedicions i rodatges d’alta muntanya, va registrar tota la ruta pirinenca de 
Verdaguer, encarnat per Lluís Soler i Santi Pocino, reproduint les condicions, 
vestimentes, equips de muntanya de l’època i ambients als pobles per on va passar 
 
 
Divendres 13 de setembre de 2019. 
 
Hora: 19:30 – Teatre – 4a. planta   
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL 
TÍTOL: “2x3x8000  SOLIDARY PROJECT” 
AUTOR: Sergi Mingote 
 
ARGUMENT: El 18 de juliol d’aquest any Sergi Mingote ha aconseguit entrar en el 
record Guinness de l’alpinisme encapçalant l'expedició "2x3x8000 Solidary Project”. 
Ha coronat sis dels vuit mils més alts del món: el Broad Peak (8.047 m), el K2 (8.611 
metres), el Manaslu (8.156 metres), el Lhotse (8.516 metres), el Nanga Parbat (8.152 
m) i el Gashebrum II ( 8.035 m), sense l'ús d'oxigen artificial i en només un any, de 
manera que ha superat el record de l'italià Silvio Mondinelli que ho havia fet en tres 
anys. Aquest repte ha tingut una finalitat solidària per a donar a conèixer la tasca 
d'entitats com APINDEP, RODAMUNT, BE ARTSY i LA FUNDACIÓ CATALANA DEL 
SÍNDROME DE WILLIAMS. 
 
 
Dilluns 16 de setembre de 2019 
 
Aquesta activitat del concurs es farà al Casal de Barri, a la Rambla del Poblenou, 
49 – 08005 Barcelona 
 
Hora: 19:30 
TÍTOL: “LA COVA DELS LLADRES I EL PIC D'ANAYET” 
AUTOR: Antoni Ortiz Belmonte 
DURADA: 20 minuts 
AMATEUR 
ARGUMENT: La ferrada des del poble d´Abella de la Conca que dona accés a la Cova 
dels Lladres del Pallars Jussà i l’ascensió al pic d’Anayet, un pic poc conegut amb 
unes vistes increïbles al Midi D’Ossau. 
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Hora: 20:10  
TÍTOL: “3 CLÀSSIQUES AL PIRINEU” 
AUTOR: Marc Gavaldà Palacín 
DURADA: 25 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Records d'estades al Pirineu, especial menció a les hores viscudes 
escalant tres grans vies clàssiques del vessant nord de tres grans muntanyes: 
Vignemale, Forcanada i Quayrat.  
 
 
Dimarts 17 de setembre de 2019 
 
Hora: 19:30 – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “UN TREKKING DE ALTURA” 
AUTOR: Juan Gabriel García Hernández 
DURADA: 15 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT:  Trekking de 13 dies de durada, cap al pic Kala Patthar, balcó per a 
veure les muntanyes Everest, Nuptse i Lhotse. 
 
Hora: 20:00 – Sala de conferències – 4a. planta  
TÍTOL: “CENOTES” 
AUTOR: Francesc Monsonís Bell-lloch 
DURADA: 10 minuts 
AMATEUR 
ARGUMENT: Espeleobusseig pels Cenotes de Yucatán 
 
Hora: 20:15 – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “HIVERNAL AL PARC NACIONAL URHO KEKKONEN” 
AUTOR: Francesc Monsonís Bell-lloch 
DURADA: 24 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Travessa hivernal pel parc Nacional Urho Kekkonen, situat a la Lapònia 
Finesa. 
 
Hora: 20:45 – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “DELS ALPS A L'ATLES. TOUBKAL 2018” 
AUTOR: Xavier Torres Canals 
DURADA: 17 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Ascensió al Toubkal  pels membres del grup Llampec. 
 
Hora: 21:15 – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “DELS ALPS A L'ATLES. MONTBLANC 2018” 
AUTOR: Xavier Torres Canals 
DURADA: 11 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Ascensió al Montblanc  pels membres del grup Llampec. 
 
 
 



 

4 

 

Dimecres 18 de setembre de 2019 
 
Hora: 19:30 – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “SOBRARBE Y RIBAGORZA EN BTT” 
AUTOR: Quino Melchor  
DURADA: 29 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Ruta per pistes, camins i senders poc transitats amb desnivells per 
sobre els 2.000 m per les comarques de Sobrarbe i la Ribagorza.  
 
Hora: 20:00 – Sala de conferències – 4a. planta  
TÍTOL: “RECUERDOS DE CHAPURSAN. 1000 TAZAS DE TÉ” 
AUTOR: Marta Bretó i Paco Rosés 
DURADA: 30 minuts 
AMATEUR 
ARGUMENT: Exploració de les glaceres Kuk-e-Yaz i Yishkuk, a la Vall de Chapursan, 
una àrea d’accés restringit de la regió de Hunza-Nagar, a la província de  Gilgit-
Baltistán. Zona sense mapes fiables on els protagonistes compten amb l’ajuda de 
pagesos, pastors i miners. 
 
Hora: 20:30 – Sala de conferències – 4a. planta  
TÍTOL: “MAESTRAZGO EN BTT” 
AUTOR: Quino Melchor i Paco Rosés 
DURADA: 30 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Ruta en BTT per zones oblidades i feréstegues del Maestrazgo. El fred, 
la neu i la foscor de la nit són els seus acompanyants durant més de 200 km 
d’aventures. 
 
 
Dijous, 19 de setembre de 2019 
 
Hora: 19:30 – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “COSTA PERDIDA” 
AUTOR: Roger Rovira Rius  
DURADA: 21 minuts  
PROFESSIONAL 
ARGUMENT: Durant els mesos de gener i febrer del 2016 l’expedicionari xilè Cristian 
Donoso i el fotògraf i guia de caiac Roger Rovira recorren 600 km en caiac de mar per 
l’interior del Parc Nacional Bernardo O’Higgins, el més gran de Xile i el desè més gran 
del món amb més de 3,5 milions d’hectàrees de superfície. 
 
Hora: 20:10  – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “LA FEBRE DELS ANDES” 
AUTOR: Ricard Calmet Calveras  
DURADA: 19 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Viatge en bicicleta de l’Alba i el Ricard a través de l’espina dorsal dels 
Andes. 14 mesos i 21.000 km que els van portar des de la Patagònia més austral fins 
a Cancún, a Mèxic. Tot seguint la carretera Austral, els gegantins passos de muntanya 
entre Xile i Argentina, el gran salar d’Uyuni, la remota i vertiginosa Sierra al Perú i 
patint la calor de l’Amèrica Central. 
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Hora: 20:40 – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “GIVE ME WINGS” 
AUTOR: Xavier Coll  
DURADA: 24 minuts  
PROFESSIONAL 
ARGUMENT: Guia visual d’algunes de les vies més clàssiques d’algunes zones del 
món. Llocs perfectes des dels quals es pot volar. Rodat a Catalunya, Itàlia i Jordània. 
Un grup d’amics viatgen per alguns dels paisatges més impressionants, combinant les 
seves tres grans passions: viatjar, escalar i volar. 
 
 
Hora: 21:15  – Sala de conferències – 4a. planta 
TÍTOL: “DINS LA LLUNA” 
AUTOR: Joan Cabré Miret 
DURADA: 20 minuts  
AMATEUR 
ARGUMENT: Una colla de joves s’ajunta amb l’objectiu d’aconseguir escalar dins la 
Lluna. L’aventura comença una nit d’insomni i la notícia d’un eclipsi lunar al cap de 3 
dies. Imatges dels escaladors amb la lluna de fons. 
 
 
Divendres, 20 de setembre de 2019 
 
Hora: 19:30 – Teatre – 4a. planta 
TÍTOL: “A4 IN FREE” 
AUTOR: Jordi Canyigueral Vila 
DURADA:  18 minuts  
PROFESSIONAL 
ARGUMENT: Els germans Pou i la Neus Colom tornen al Naranjo de Bulnes per 
escalar en lliure una ruta A4, poc freqüentada, per la seva cara oest. Somnis de nen 
que perduren al llarg d’una vida. 
 
Hora: 19:50 – Teatre – 4a. planta  
TÍTOL: “CUANTO MÁS LEJOS, MÁS DIVERTIDO” 
AUTOR: Jordi Canyigueral Vila 
DURADA: 6 minuts 
PROFESSIONAL 
ARGUMENT: Els germans Pou ens mostren la seva forma d’afrontar obertures de gran 
paret. Assegurant-se el mínim possible, els mínims expansius i progressant en lliure 
durant tota l’obertura en rutes de 8è grau... Com més lluny... més divertit. 
 
Hora: 20:10  – Teatre – 4a. planta 
Lliurament de premis i cloenda de la Mostra. 
 
Hora: 21:15 – 3a. planta – Sala d’Exposicions 
Copa de cava.  
 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
La Sala d’Exposicions està ubicada a la tercera planta. 
Horari: 
* de dilluns a dissabte de 17:00 a 21:00, excepte el dilluns 16 i els diumenges 15 i 
22   que romandrà tancada   



 

6 

 

* el diumenge 8 restarà oberta de 11:00 a 14:00 h.  
 
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL 
Les projeccions tindran lloc a la quarta planta, així com la cloenda. Com cada any 
sortejarem material de WALA entre els assistents a les projeccions.  
 
NOTA 
El programa pot estar subjecte a canvis, per tant us recomanem que el consulteu al 
web per assabentar-vos de les darreres novetats. 


