Novembre 2009

Quan fa un any que ens va deixar l’Esteve, en honor i record seu, hem volgut batejar el ja tradicional Cicle d’audiovisuals
de Muntanya i Excursionisme amb el seu nom. Apart d’entusiasta defensor dels Cicles, va assistir com espectador a la
gran majoria de sessions, va aportar alguna projecció elaborada per ell mateix i també va gestionar algunes aportacions
com la d’en Carles Vallès.
Aquest any, a la sala Bernat Martorell, tindrem aquest nou cicle d'audiovisuals amb projeccions molt interessants. El 2 de
març inaugurarem el cicle amb Fulgenci Farré i “l’Expedició Tunu, l’altre costat de Groenlàndia”. El divendres 9 “Els catorze
vuitmils catalans” a càrrec de Ferran Latorre. I finalment el 16 tancarem el cicle tot gaudint de la presència de l’Enric Soler
Raspall amb l’audiovisual “ Mongòlia,les vastes planures de Gengis Khan”. Com els darrers anys, hem d'agrair a Òmnium
Cultural la seva col•laboració i participació al Cicle.

Divendres, 2 de març - 9 del vespre
"EXPEDICIO TUNU.
L’altre costat de Groenlàndia"
A càrrec de Fulgenci Farré Mestre

En Fulgenci Farré, llicenciat en Ciències Geològiques ha dedicat tota
la seva vida professional a l’ensenyament de les ciències de la Terra,
Estudiós del paisatge per formació i docent per vocació ha sabut
transmetre als seus alumnes el respecte a la natura alhora que els hi
obria els ulls a la diversitat paisatgística i cultural del món, molt sovint
desconeguda entre el jovent. De les seves dues grans aficions, la Muntanya
i la Fotografia, n’han sortit grans audiovisuals com aquest que presentem enguany.
Groenlàndia, l’illa mes gran del món, fou batejada com a “terra verda”per Erik Thorvaldsson, mes conegut com Erik el Roig,
un fugitiu de la justícia islandesa que va recórrer la costa sud-oest de l’illa allà per l’any 982 de la nostra era.
El documental que presentem ens mostra el paisatge i la gent d’una regió força desconeguda i molt poc poblada on només hi
viuen 3500 persones. És la regió de Tunu, a la costa est de l’illa. Quedarem encisats per paisatges autènticament alpins amb
multitud de glaceres que s'aboquen directament al mar. Navegarem amb petites barques que ens permetran desplaçar-nos d'un
poble a un altre i acostar-nos al front de les glaceres navegant entre multitud d'icebergs i els cels serens de moltes nits ens
oferiran l'espectacle fascinant de les aurores boreals.

Divendres, 9 de març
9 del vespre
"ELS 14 VUITMILS CATALANS. Tancant el cercle"
A càrrec de Ferran Latorre
En Ferran Latorre el 2017, amb el cim de l’Everest ha estat el primer alpinista català d’ assolir els 14 vuitmils del planeta. En
Ferran, a part de ser alpinista de màxim nivell, és escalador brillant en totes les modalitats, també un gran fotògraf, periodista
i escriptor.. Durant 15 anys va ser càmera de “Al filo de lo imposible” de TVE, gravant en acció a Juanito Olarzábal i Edurne
Pasaban entre d’altres. Es Piolet d’Or de la Fedme del 1995, per obrir vies de dificultat als Alps i al G IV de 7925 m. Ha
col•laborat a Vèrtex, La Vanguardia,
Desnivel i el 9 nou. Ha escrit el llibre
“Conversaciones con Maurice Herzog” i
ha guanyat el premi de periodisme de
muntanya del Festival internacional de
Cine de Torelló. El Ferran és Tècnic
Superior d'Esports d'Alta Muntanya i Guia
de Muntanya. Mes informació al web
ferranlatorre.cat.
L’ascensió de Ferran Latorre a l’Everest,
efectuada el 27 de maig passat, ha culminat
el seu projecte d’escalar les catorze
muntanyes de mes de vuit mil metres que hi
ha al planeta. Ha estat el primer escalador
català i el trenta-setè del món que ho
aconsegueix. L’Himàlaia i el Karakorum han
absorbit l’activitat alpinista de Latorre els
darrers anys. Aquest gran repte assolit amb
èxit, és el que ens presentarà el mateix Ferran
obrint aquest nou cicle d’audiovisuals.

Divendres, 16 de març
9 del vespre
"MONGÒLIA, les vastes planures de
Gengis Khan"
A càrrec d’Enric Soler Raspall
L’Enric Soler, consoci nostre, és
escriptor, excursionista,viatger i editor
de Tushita edicions, especialitzada en
literatura de viatges i de muntanya. Ha
voltat mig món per donar forma als seus
projectes literaris. Ha publicat diversos
llibres de literatura de viatges i
muntanya,” És també dinamitzador de
grups de lectura, actualment també al
Cesc.
A partir d’un audiovisual, l’Enric Soler ens
explicarà els dos viatges que fins ara ha
dut a terme a aquest extens país de
contrastos i peculiars maneres de ser, i de fer. Mongòlia, no és una ni és monolítica; i els mongols tampoc no ho són. Dedicats
tradicionalment a pasturar els seus ramats (que depenent d’on visquin, poden ser de camells, de cavalls, de cabres i ovelles, de
iacs i de rens) darrerament el país s’ha posat a primera línia mundial per les seves exportacions mineres. Es nota arreu que és
un país que s’enorgulleix de ser-ho (després de successives opressions històriques dutes a terme per part de xinesos i russos)
i això fa que, en veure’l i viure-hi, el viatger se’n torni a casa amb un cert sentiment d’enveja…

