Amb la col·laboració de:

CICLE D’AUDIOVISUALS 2012
Projeccions a la sala d’El Centre de Llorenç del Penedès a les 20:30.
Entrada gratuïta

8 de novembre:

”TRANSEUROPA”
Luis Angel Rojo “Gorri”

15 d’e novembre:

“ENCORDADES”
Carles Bría

22 de novembre

“UN HIMÀLAIA ÉS...”
Per a més informació:
www.aemontmell.org
 aemontmell@tinet.cat

Sergi Ricart

PRESENTACIÓ

Dijous 8 de novembre 20:30

Aquesta ja és la 6ª edició d’aquest cicle d’audiovisuals, en
aquests darrers anys hem pogut constatar que comença a ser un
referent a la nostra comarca i el seu entorn. Segurament això és
degut a que hem intentat oferir-vos visions molt diverses del món
dels esports de muntanya i aventura i principalment de les diferents
maneres d’entendre i viure aquestes experiències.

Durant 165 dies, quatre companys
bascos van travessar el continent
europeu de nord a sud. Un recorregut
de 6.500 km sense suport logístic
utilitzant
diferents
mitjans
de
transport simples i ecològics: esquís,
caiac i bicicleta.

Aquest any, continuant amb aquesta tònica, començarem amb un
convidat basc, “Gorri” que per una estona ens farà oblidar del món
digital per tornar amb certa nostàlgia als treballats muntatges amb
projectors de diapositives, com els melòmans retornen al vinil. Junt
amb tres companys va viure una aventura integral al travessar tota
Europa des de Cap Nord fins a Tarifa amb esquís, caiac i bicicleta
com a únic mitjà de transport. Un viatge de contrastos paisatgístics,
humans i fins i tot climàtics ja que començaren l’aventura a -35ºC i
l’acabaren a +35ºC per posar un exemple.

Luis Angel Rojo "Gorri" (Guia d'Alta
Muntanya i viatger incansable)

TRANSEUROPA

Dijous 15 de novembre 20:30

ENCORDADES
Un recorregut per la història femenina
de l'alpinisme i l'escalada a Catalunya, de
la mà d'uns testimonis que han
sobrepassat barreres i estereotips .

Tot i que fa un parell d’anys varem dedicar un cicle exclusiu a la dona
i l’esport de muntanya, seguirem amb un interessant documental
protagonitzat per alpinistes i escaladores de diferents generacions
(Carme Romeu, Eli Vergès, Mònica Verge, Ester Sabadell i Helena
Alemán) que ens mostren la seva lluita personal per a fer realitat els
seus somnis d’alçada. Una pel·lícula guardonada en diversos festivals
de cinema de muntanya.
I per acabar farem un salt a les grans muntanyes on veurem un
Himàlaia menys convencional, diferent de la clàssica expedició a la
que potser estem més acostumats. A través de la visió més estètica i
sensible d’un fotògraf i escriptor, però també d’un alpinista, que amb
boniques imatges, bona música i també amb pinzellades poètiques ens
submergiran en un passeig visual per aquesta mística serralada sense
deixar de banda diverses ascensions a alguns dels seus cims.
Esperem que gaudiu d’aquestes experiències.

La Junta de l’Associació Excursionista Montmell

Carles Bría
documental)

Dijous 22 de novembre 20:30

UN HIMÀLAIA ÉS...
Ens mostra una visió més integral i
menys comercial de l'alpinisme: la de
"viatjar
per
les
muntanyes".
Descobrirem els secrets de l’Himàlaia,
a través dels seus rostres, els seus
paisatges i els seus cims.
Sergi Ricart (Guia d'Alta Muntanya,
fotògraf i escriptor)
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