Organitzadors:

Patrocinadors:

XXVII SETMANA
DE CINEMA
DE MUNTANYA
Concurs de cinema i
de fotografia de muntanya
Memorial Ramiro Beltrán

Col•laboren:

12, 13, 14, 15 i 16 de
novembre del 2018.
Teatre del Raval de Castelló
(c/ Comte Pestagua, 38 - 12004)
A les 20 h - Entrada gratuïta

Dilluns 12 de novembre

Dimarts 13 de novembre

Dimecres 14 de novembre

Dijous 15 de novembre

Autor: Francesc Subiranas

Curt: GILA, EL HOMBRE DE LAS
CAVERNAS

Curt: AMA DE MAYOR QUIERE
SER ALPINISTA

Curt: LEGENDS

Curt: DESIG DE SALT

Autor: Toni Tirado. Loisele Producciones

Autor: Rosa Real. Mujeres Trangoworld

GUANYADOR DEL CONCURS DE CURTS

Pel•lícula: MONGOLIA,
NÓMADAS EN BICICLETA

Pel•lícula: LA AGUJA
NEGRA

Autor: Cervino Producciones

3r PREMI

SOLO IN PAPUA
Mongòlia és un país que evoca aventura i naturalesa. Aquest audiovisual ens conta l'experiència d'un
grup d'amics del Club Muntanyer La Pedrera que
pedalegen més de 1.000 km per un dels últims
reductes naturals del planeta. Un viatge que ha
sigut tot un exercici de llibertat travessant estepes i
muntanyes on l'asfalt no s'ha atrevit a passar. Una
aventura lluny dels viatges organitzats en què la
bicicleta permet connectar amb la població
nòmada i la seua cultura budista.
Autors: Andrés Mas, Carlos Pitarch, Sergio Valero,
Gustavo Edo i Jorge Cabo

2n PREMI

Aquesta és la nova expedició de l'aventurer català
Rai Puig. Rai va circumnavegar en un caiac de mar
durant un mes per una illa tropical situada al paradisíac arxipèlag de Raja Ampat (Indonèsia), on va fer
front a múltiples perills: calors extremes, la solitud,
onades trencant a la barrera de corall i fins i tot
taurons que colpejaven el seu caiac! Tot seguit, va
deixar el mar per les muntanyes i es va endinsar en
l'interior de l'illa de Papua, una zona molt remota i
de difícil accés. Allà va entrar en contacte amb la
tribu dels Dani, que foren descoberts en els anys 30
i encara conserven un estil de vida molt primitiu
malgrat els cants de sirena de la modernitat. Rai va
enregistrar totes les experiències viscudes en les
seues filmacions i el resultat és aquest documental
que, a banda de narrar les aventures, transmet
molts missatges i valors que fan reflexionar i
inspirar-se.
Autor: Rai Puig

EVEREST, UN RETO
SOBREHUMANO
1r PREMI

Ningú ha escalat l’Everest a l’hivern i sense oxigen artificial.
Aquesta pel·lícula mostra la gesta d’un grup d’alpinistes
durant una vertadera aventura hivernal.
Un dels majors desafiaments actuals en el món de l’aventura
consisteix a ascendir l’Everest en ple hivern i de la manera
més pura, sense la utilització de botelles d’oxigen. Alex
Txikon s’enfronta a l’aventura més extrema.
Autor: Aitor Bárez. Avista Multimedia

En el regne vertical de Los Galayos hi ha una de les
vies més dures i exposades de tot Espanya. Una
antiga via oberta en estil artificial que suposa tot un
repte a l’hora d’intentar escalar-la en estil lliure. El
protagonista i guarda del refugi Victory, David
Bautista, s’enfronta no només a aquest gran
objectiu sinó també a cinc diàlegs.
Autor: Cervino Producciones

Divendres 16 de novembre

LA PASIÓN POR LA
MEDICINA DE MONTAÑA
FORA DE CONCURS

Javier Botella relata com va nàixer la seua passió per la medicina de muntanya arran de les seues primeres experiències com a metge d’expedició, com
aquesta passió dóna sentit a una gran part de la seua vida professional i com
ha cristal•litzat en observacions clíniques curioses, investigacions de camp,
articles científics, llibres, cursos i conferències en diversos països. Una faceta
del muntanyisme viscuda amb entusiasme i perseverança.
Autor: Javier Botella de Maglia

