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Dijous dia 15 de maig 

a 2/4 de 10 del vespre 

 

Valhalla 
 

N. Waggoner i B. Stur-

gulewski.  

Durada: 64 minuts 
Preu: 2 euros. 

Socis AEG  i AC gratis 

Premi GrandValira a la 

millor pel·lícula d'Esports 
de Muntanya i Premi FEEC 

a la millor fotografia del 

Festival BBVA de Cinema 
de Muntanya de Torelló 

Valhalla explora nous límits en les 

pel·lícules d’esquí. Seguint la fugi-

da d’un home a través dels salvat-

ges boscos del nord, el film mostra 

un viatge cap a la satisfacció i l’a-

mor en algunes de les neus més 

profundes de la terra. Una explo-

sió de colors vius i neu amb un 

fons de nostàlgia. 

Dijous dia 8 de maig 

a 2/4 de 10 del vespre 

High and 

hallowed:  

Everest 1963 
David Morton i Jake Norton.  

Durada: 48 minuts 

Preu: 2 euros 

Socis AEG i AC gratis 

Premi BBVA Millor Pel·lícula 

de Muntanya 2013 del  
Festival BBVA de Cinema de  

Muntanya de Torelló 

El documental explica, mitjan-

çant una expedició actual, la 

repetició de l’expedició america-

na que el 1963 va arribar al cim 

de l’Everest per dues vies dife-

rents, la ruta normal i el couloir 

Hornbein, la ruta oberta per 

aquella expedició. La narració, 

amb el testimoni dels membres 

de l’equip que encara viuen, 

corre a càrrec del reconegut al-

pinista i escriptor Jon Krakauer. 

Dimarts dia 13 de maig 

a 2/4 de 10 del vespre 

 

 

 

 

MAKALU 
 

Angel Villán Polo 

Durada: 55 minuts 

Preu: 2 euros 

Socis AEG i AC gratis 

Expedició al Makalu per la via 

normal de l’any 2005 amb Tente 
Lagunilla, Julen Requeta y Patxi 

Goñi on vàrem viure l’experièn-

cia de l’alpinisme d’altura sense 

el tòpics de la massificació dels 
vuit mils, a una de les regions 

més inhòspites del Nepal. 

Dimarts dia 6 de maig 

a 2/4 de 10 del vespre 

EXPEDICIÓ 

POL SUD  

Albert Bosch   

Durada: 60 minuts 

Preu: 2 euros 

Socis AEG i AC gratis 

L'aventura més gran de la meva 

vida: Creuar l'Antàrtida des del 
mar fins el Pol Sud. Sense assis-

tència i un 98% en solitari. 48 

dies aïllat en un dels indrets més 

extrems del món. 


