
CICLE BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA 2019 

 
La Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i la Fundació Antigues Caixes 

Catalanes i BBVA CX proposen dos programes de projeccions a escollir, amb una pel·lícula 

cadascun premiades en l'edició de 2018 del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. 

Són en suport USB, en qualitat HD i es poden reproduir mitjançant qualsevol lector de vídeo. 

Estan en V.O. i subtitulades en català. 

 

PROGRAMA A 
 

RETURN TO MOUNT KENNEDY 

Eric Becker. EUA. 2018. 80' 

 

GRAN PREMI 2018 i Premi BOREAL al millor guió 

 

El 1965 Jim Whittaker, primer americà al cim de 

l'Everest, va escalar per primera vegada un cim 

remot del Yukon, més tard anomenat Mt. Kennedy 

en honor del president dels Estats Units. En aquella 

primera ascensió hi va participar Robert Kennedy, 

germà del president i també assassinat. Els fills 

dels dos protagonistes intentaran reviure l'ascensió 

dels pares en un documental sobre l'amistat, els 

drets humans, el medi ambient i l'aventura. 

 

 

PROGRAMA B 

 

THIS MOUNTAIN LIFE 

Grant Baldwin. Canadà. 2018. 77' 

 

Premi BBVA al millor film de Muntanya 2018 i Premi FEEC a la millor fotografia 

 

Les emocions que provoquen els paisatges 

muntanyencs és universal i no tenen en compte 

edat, gènere, professió o el bagatge personal. 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? 

 



PREU 

 

El preu del programa per a l'entitat és de 200 € (IVA no inclòs).  

(Aquest preu està subvencionat gràcies al suport de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i 

BBVA CX) 

 

CONDICIONS 

 

Per a l'Entitat col·laboradora 

. La projecció es pot fer en qualsevol data excepte: octubre, novembre o desembre. 

. La projecció serà amb entrada lliure. 

. Facilitar el local i els mitjans tècnics per fer la projecció. 

. Fer difusió entre en socis i distribuir els cartells.  

. El pagament s’ha de fer efectiu previ a l’enviament de la pel·lícula i per transferència bancària. 

. Retornar les pel·lícules l’endemà de la projecció, pel mateix sistema de transport utilitzat en 

l’enviament i a càrrec del Festival. 

 

Per a les Entitats organitzadores 

. Presentació a càrrec del director del Festival de Torelló a l'inici de la projecció. 

. Facilitar imatge (tipus flyer) adaptada per a mòbil, amb informació, dades de la projecció i el 

logo de l'Entitat per a ser enviat als socis com a newsletter. 

. 50 cartells impresos mida A3 amb les dades de la projecció. 

. La Fundació Antigues Caixes Catalanes realitzarà la promoció del Cicle mitjançant newsletter, 

nota de premsa als mitjans locals, cartells a les oficines del BBVA CX, mailing a clients de la 

zona i informació a les xarxes socials. 

. La Fundació Festival de Cinema de Muntanya realitzarà també la promoció del Cicle a través 

dels seus canals de comunicació. 

 

 

Important 

Per a poder elaborar tant la imatge (el flyer) com els cartells i poder fer la difusió correcte a les 

xarxes,  és imprescindible tenir les dades de la projecció (dia, hora, lloc i adreça) un mínim de 

40 dies abans de la projecció.  

 


