Novembre 2009

Aquest any, tindrem aquest nou cicle d'audiovisuals amb projeccions molt interessants. El 8 de març inaugurarà el cicle
“Carros de Foc 2018” a càrrec d’ en Quico Fernández, sobre la ruta d’estiu del 2018. Amb l’Enric Soler, podrem gaudir de
l’antic camí ral entre 4500 i 5000 metres d’alçada entre el Tibet i l’Índia. En Rai Puig torna al cicle, aquesta vegada amb
la seva extraordinària aventura a Papua i finalment el 29 tancarem el programa amb una sessió diferent, l’experiència de
dos pioners de l’himalaisme català: l’Emili Civis, alpinista d’elit i el Jordi Sugranyes, “el millor cuiner de la Vall de
Khumbu” i moltes coses més. De ben segur que gaudirem d’unes vetllades extraordinàries.

Divendres, 8 de març - 9 del vespre
"CARROS DE FOC 2018.”
A càrrec de Quico Fernández

En Quico és fotògraf d’alt nivell com ho demostra
contínuament amb les seves fotos de les activitats
del Cesc i de Muntanya i Natura en general. És
dins la Junta del Cesc, des de fa forces anys, el
responsable de la secció de Muntanya i col•labora
també ocasionalment en la secció de Natura, Sant
Jordi de Fotografia, Audiovisuals i disposat
sempre a donar un cop de mà on i a qui calgui.
De les seves dues grans aficions, la Muntanya i
la Fotografia, n’ha sortit aquest audiovisual que
presentem enguany.
L’agost del 2018, una colla del Cesc va seguir el circuit dels Carros de Foc dins el Parc Nacional de Sant Maurici i Aigües
Tortes. Varen ser set dies de convivència tot caminant i gaudint dels impressionants paisatges del Parc Nacional, tot aprofitant
per pujar a alguns dels cims mes emblemàtics. L’audiovisual es un muntatge fet a partir de les fotografies d’en Quico
Fernández combinades amb vídeos gravats per en Josep Tro, un altre del participants en la travessa.

Divendres, 15 de març - 9 del vespre
"TREKKING PER LADAKH-SPITI"
El gran camí ral dels vells ramats de iacs - A càrrec d’Enric Soler Raspall
L’Enric Soler, consoci nostre, és escriptor, excursionista,viatger i editor. Ha voltat
mig món per donar forma als seus projectes literaris. Ha publicat diversos llibres de
literatura de viatges i muntanya,” És també animador de grups de lectura, actualment
també al Cesc.
Un trekking continuat a molta alçada (10 dies entre 4500 i 5000 m.) per seguir l’antic
camí que feien servir els antics pastors nòmades de iacs, per portar la sal del Tibet a
l’Índia i tornar carregat d’espècies, tabac, arròs i altres queviures escassos a la seva terra.

Divendres, 22 de març - 9 del vespre
“SOLO IN PAPUA” - A càrrec de Rai Puig

En Rai Puig és un jove de 33 anys nascut a Tarragona que ha fet del
caiac de mar la seva vida. Adora la llibertat i li encanta navegar a mar
obert. D’esperit lliure i aventurer és alhora proper i llop solitari i
aconsegueix portar a bon termini els seus somnis i projectes. L’any 2016
ja en va presentar el seu antic documental, que molts recordem, sobre una
altra expedició”Paddling to Alaska”
En Rai, tot sol, ha estar el pioner en circumnavegar amb caiac l’illa de
Waigeo amb extensió a les illes de Wayac (arxpièlag de Raja Ampat) a
Indonèsia fent 3.155 km., durant 30 dies. Després a peu per les altes i
salvatges muntanyes de l’illa de Papua, va fer un altre mes de trekking, per les “Terres Sagrades de Dani”, convivint uns dies
amb el natius, descoberts ara fa menys d’un segle. Ha hagut de racionar l’aigua i calcular el menjar per tots els dies, ha passat
calor, aguantat xàfecs, gestionar la seva solitud i una malaltia. Ell mateix es va gravar les imatges per poder muntar aquest
documental, estrenat amb gran éxit de públic a Barcelona, amb un debat moderat per l’Eloi Cordomí de TV3. Ha guanyat el
premi al segon millor documental a la setmana del Cine de Muntanya i Aventura de Castelló.

Divendres, 29 de març
9 del vespre - Conducció de la presentació a càrrec d’Enric Soler Raspall
ROQUES GLACERES I CIMS
A càrrec d’Emili Civis i Jaume Altadill
L’Emili Civis.és un dels alpinistes catalans pioners a l’Himalaia. El 1971 assolí el
Kilimanjaro i obrí una nova ruta al Mont Kenya. El 1973 estigué a l’exploració de les
illes Upernavik a Groenlàndia, També te cims al Andes Peruans i a l’Hindukush. Participà
a les expedicions catalanes a l’Everest del 1982 i 1993. El seu primer vuit-mil fou
l’Annapurna Oriental, el 1984 el Cho Oyu i el 1992 el Denali.Te la medalla de Plata i
d’Or de la FEDME 1970 i 1974 i al Mèrit Esportiu de la DIBA del 1975.
EL MILLOR CUINER DE LA VALL DE KHUMBU
A càrrec de Jordi Sugranyes i Jaume Altadill
Jordi Sugranyes, neix el 1945, fill i net dels cuiners que regentaven el Restaurant
Barceloneta. Amb l’ofici de joier dissenyà i elaborà joies a tallers de Barcelona, Londres, Nova York i Ciutat de Mèxic. El
2010 va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Mestre Artesà Joier. També és escultor iu practica la Vinicultura
a la finca de Cal Cucut a Vallgorguina. Durant el servei militar cuinà per les Tropes Nòmades al Sàhara Occidental cuinant
en condicions molt adverses. El 1982 va ser el cuiner de la 1ª expedició Catalana a l’Everest.
Es tracta de la presentació audiovisual i presencial del contingut dels llibres “Roques, Glaceres i Cims d’Emili Civis i El Millor
cuiner de la Vall de Khumbu, de Jordi Sugranyes, editats per l’editorial celonina Tushita edicions.
La presentació estarà conduïda per Enric Soler (editor de tots dos llibres) i comptarà amb tots dos escriptors que en explicaran la
seva extensa i notable trajectòria alpinista (en el cas de l’Emili Civis) i la presència per primera vegada d’un cuiner en una
expedició catalana a l’Everest, l’any 1982, en el cas d’en Jordi Sugranyes)
Totes dues presentacions comptaran amb una presentació audiovisual feta per en Jaume Altadill i els llibres podran ser adquirits
(gràcies a la presència de la llibreria Alguer 7) i signats pels seus autors.

