23è Cicle d’audiovisuals de muntanya i aventura GEiEG 2019
"SIN NADA PARA EL CAMINO DE VEULTA". Jordi Gamito. Dijous 7 de març a les
20 hores
Curt-documental sobre el dia a dia de Jordi Gamito, aquest trail runner sortit
de la bastida que utilitza un mètode tan simple com difícil amb tot allò que es
posposa: Treball, treball i més treball. En aquest documental veurem com en
Jordi ens explica des dels seus somnis de la infància fins el seu recent èxit
passant per punts claus de la seva vida que el van fer replantejar-se la seva
forma d’afrontar els reptes: “Sin nada para el camino de vuelta”.

“LAS 7 CUMBRES”. Rosa Fernández. Dijous 14 de març a les 20 hores.
El 2005 l’escaladora asturiana Rosa Fernández va trepitjar el cim de l’Everest
conquistant així el seu tercer “vuitmil” a l’Himalaya. Tot i no ser conscient en
aquell moment, aquest fet li obria les portes per encarar un dels desafiaments
més excitants en l’univers de les montanya: “las 7 Cumbres”.

El repte de “las 7 Cumbres”, proposat per la llegenda de l’alpinisme Renhol
Messner, consisteix en pujar els cims més alts de tots els continents incloent
les dues Amèriques i l’Antàrtida. Cap dona espanyols ho havia aconseguit, però
en aquell moment l’asturiana no era la única que ho desitjava i que havia iniciat
la carrera per aconseguir-ho.

Després de coronar al llarg del 2006 l’Aconcagua, el McKinley, la Piràmide de
Carstensz, el Elbrus i el Vinson, la Rosa va fer història el 12 de febrer de 2007
al cim del Kilimanjaro convertint-se en la primera espanyola que responia al
desafiament de Messner. Cap altra ha tornat a repetir aquella proesa.

"¿POR QUÉ HACEMOS ESTO?". Carlos Llerandi. Dijous 21 de març a les 20 hores.
Una gravació de ski i freeride des de la Vall d’Aran i a Margalef (Tarragona),
juntament amb una tercera part d’alpinisme gravada entre Chamonix (França)
i Courmayeur (Italia). El que es van trobar allà i la seva escalada al MontBlanc
i per l’Aresta de la Innominata.

“CHAINING DREAM PEAKS”. Genís Zapater. Dijous 28 de març a les 20 hores.
Un documental que narra a través del Trail, la bicicleta i l’alpinisme
l’encadenament de Genís Zapater i tot el seu equip en només 6 dies les 4
muntanyes més emblemàtiques dels Alps de la manera més pura i romàntica

“THIS MOUNTAIN LIFE”. Grant Baldwin. Dijous 4 d’abril a les 20 hores.
Premi BBVA al millor film de Muntanya 2018 i Premi FEEC a la millor fotografia

Una pel·lícula on la Martina i la seva mare Tania, de 60 anys, s'embarquen en
una aventura de 6 mesos i 2300 km fins a Alaska a través de les muntanyes.
Una congregació de monges, un fotògraf enterrat per una allau, un apassionat
alpinista, un artista de la neu o una parella que hi viu des de fa 50 anys, què
porta a tota aquesta gent a sacrificar-ho tot per viure enmig de les
muntanyes?

Tots els socis i sòcies tenen la possibilitat de reservar plaça (una per targeta) fins a les 14h del
mateix dia de la projecció, només han d’enviar un correu electrònic a
activitats.seccions@geieg.cat indicant el nom i cognoms (i el dia/dies que els hi interessa) .El
dia de la projecció caldrà identificar-se amb la targeta de soci.

