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Arran d’un accident de muntanya molt 
greu, el febrer del 2014, la Patrícia Sirkia 
va començar a pintar com a part del seu 
procés terapèutic.
Cinc anys després, i amb un munt de 
viatges a l’esquena, «Renéixer» presen-
ta les obres que han estat part d’aquest 
procés i del seu aprenentatge en l’ús de 
les tècniques dels antics mestres del Re-
naixement. Un viatge vital a través dels 
retrats de la gent que ha anat trobant 
pel camí.
Inauguració de l’exposició el divendres 1 
de febrer, a les 20.30 h, a la Biblioteca 
Comunal Antoni Morell de la Massana.
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 
h i de 15 a 20 h. Dissabtes, de 10 h a 13 h.

1 DE FEBRER - 30 DE MARÇ
Biblioteca Comunal Antoni Morell, la Massana

EXPOSICIÓ: «RENÉIXER»
de Patrícia SirkiaEntrada

lliure
Després de cada
sessió hi haurà  
un col·loqui entre 
els protagonistes  
i els assistents



És la primera pel·lícula dirigida per An-
ne-Flore Marxer. Il·lustra el viatge inicià-
tic de dues campiones del món de snow-
board freeride per Islàndia. Anne-Flore 
Marxer i Aline Bock exploren l’illa en 
furgoneta, en ple hivern, per practicar 
a l’aire lliure i en paisatges meravellosos 
els seus esports preferits, l’split board 
(taula de surf de neu que es divideix per 
convertir-se en esquís per a la pujada) 
sota les aurores boreals i el surf en ai-
gües fredes. 
El projecte és descobrir i submergir-se 
en la mentalitat femenina islandesa tot 
immergint-se en un nou gènere d’aven-
tures. Aquest viatge, una veritable odis-
sea, provoca una reflexió sobre la condi-
ció femenina actual i els seus problemes 
socials. A land shaped by women mostra 
les seves trobades amb dones islandeses 
extraordinàries. 
La pel·lícula ha estat guardonada amb el 
Premi a la Millor Pel·lícula al Festival St 
Anton a Àustria. Aquesta va ser la seva 
primera projecció pública i el primer fes-
tival. Després, A land shapes by women 
ha guanyat diversos premis en festivals 
d’arreu, entre els quals el premi al mi-
llor curt documental en el prestigiós 

festival de cinema Lady Filmmakers, a 
Hollywood, a finals de setembre, i va ser 
seleccionada a l’Imagine This Women’s 
International Film Festival de Brooklyn.
Anne-Flore Marxer, suïssa d’origen, 
és una reconeguda snowboarder. Ha 
guanyat la Verbier Extreme i el Freeride 
World Tour Andorra 2017, entre altres 
guardons.
http://alandshapedbywomen.com/

DIJOUS 17 GENER, pel·lícula  
21 h, Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

A LAND SHAPED BY WOMEN 
(Un país modelat per dones)
d’Anne-Flore Marxer



Un dels destins menys turístics i que més 
captiva pels vestigis arqueològics i per 
la bellesa d’un desert sense parangó és 
el Sudan. El país té una llarga història 
que es remunta a temps immemorials. 
El Sudan és anomenat sovint Núbia, el 
regne dels faraons negres, ja que es va 
creuar amb la història de l’antic Egip-
te. Els temples sagrats i les majestuoses 
piràmides s’alcen entre les dunes del 
desert i han deixat al país una emprem-
ta inigualable.

DIMECRES 30 GENER, conferència  
21 h, Teatre de les Fontetes, la Massana

SUDAN, L’ANTIC REGNE  
DELS FARAONS NEGRES  
d’Irene Cordón Solà-Sagalés

Irene Cordón Solà-Sagalés, doctora en 
Història Antiga per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i màster en Egip-
tologia, ens proposa un recorregut per 
la història dels regnes del Nil, al Sudan, 
per descobrir un patrimoni històric i ar-
queològic molt important, però també 
molt desconegut, i paratges hostils en-
mig de la veritable bellesa d’un desert 
banyat pels oasis d’hospitalitat de la 
gent del Nil.
www.irenecordon.com



Entrarem en un somni amb els cinc sen-
tits descobrint les meravelles que ama-
ga el continent africà. Viatjarem a Tan-
zània, convidats en un poblat massai, 
on ens obriran les portes de casa seva i 
de la seva cultura. A Zanzíbar nedarem 
entre peixos de colors, en unes aigües 
color turquesa que, en el silenci del mar, 
guarden històries d’esclaus i pirates.
Hem viatjat un grup de quatre famílies, 
unides per l’amistat i els nostres fills de 

DIMECRES 6 FEBRER, conferència  
21 h, Teatre de les Fontetes, la Massana

HAKUNA MATATA:  
descobrint Tanganyika  
de Maurici Vilalta Armengol  
i Carina Acevedo Dobarro

6 anys. Ens coneixem des que els petits 
portaven bolquers i anaven a la guar-
deria. Vam començar amb sortides de 
cap de setmana, fins que ens vam aven-
turar, per primera vegada, en un viat-
ge més llarg, fent un creuer als fiords 
noruecs. 
Hem volgut repetir, oferint als nostre 
fills una experiència inoblidable per 
terres africanes. Pròxim destí? Ja us ho 
explicarem!



Després d’alguns estius recorrent dife-
rents països en bicicleta, l’octubre del 
2014, el Ricard Calmet i l’Alba Xandri, 
del Berguedà, decideixen llançar-se a 
l’aventura de pedalar pel món. El Ricard, 
bomber de professió i amant de la fo-
tografia, captura les millors imatges del 
viatge. L’Alba, traductora i professora 
d’anglès, relata els esdeveniments amb 
un toc ben personal. D’aquí en sorgeix 
la pàgina web www.bike2reality.com i 

el llibre La màgia dels pedals (publicat 
l’abril del 2018).
Són tres anys de pedalades, 55.000 
quilòmetres en bicicleta, 41 països, un 
munt d’anècdotes, milers d’experiències 
i curioses trobades que us explicaran en 
la seva xerrada. 
Una primera part més explicativa, acom-
panyada de fotos, i una segona part on 
es projectarà l’audiovisual La febre dels 
Andes (17’).

DIJOUS 14 FEBRER, pel·lícula 
21 h, Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

BIKE2REALITY 
d’Alba Xandri i Ricard Calmet



«Cada viatger és el seu propi viatge i 
cada viatge és únic». En la seva volta al 
món volia acostar-se tant com pogués a 
algunes de les cultures, societats i civilit-
zacions més allunyades de la nostra ma-
nera de veure el món, entendre i viure la 
vida. Això el dugué a iniciar el viatge al 
nord de l’Índia, continuar per tot el sud-
est asiàtic, endinsar-se en algunes de les 
civilitzacions i espiritualitats més anti-
gues del món, però sobretot viure el seu 

dia a dia: des de l’arxipèlag d’indonèsia, 
la gran illa de Papua, Austràlia i Nova 
Zelanda, passant pel món ocult dels An-
des a l’Amèrica del Sud i acabant el seu 
periple a la bella illa de Cuba.
Andreu Ariño Prats és físic, doctor en 
Cosmologia i apassionat del món. Ac-
tualment compagina la seva feina de 
recerca amb la passió per viatjar, escriu-
re sobre les seves experiències i divulgar, 
després, tant la ciència com la cultura.

DIMECRES 20 FEBRER, conferència  
21 h, Teatre de les Fontetes, la Massana

UNA VISIÓ DEL MÓN:  
aventures i desventures d’una 
volta al món en solitari  
d’Andreu Ariño Prats



DIMECRES 6 MARÇ, conferència
21 h, Teatre de les Fontetes, la Massana

COLÒMBIA.  
EL SECRET MÉS BEN GUARDAT
de Francesc Bailón Trueba

la Unesco, com San Agustín i Tierraden-
tro, conviurem amb les tribus kogui i 
misak i recorrerem els carrers empedrats 
de Villa de Leyva i Barichara, considera-
des dues de les ciutats més maques de 
tot Amèrica. 
Francesc Bailón Trueba és llicenciat en 
Antropologia Cultural per la Universitat 
de Barcelona. Especialitzat en la cultura 
inuit, des del 1997 es dedica a l’estudi i 
la investigació d’aquest poble. A més, és 
col·laborador de National Geographic 
Historia. Ha realitzat més de trenta ex-
pedicions a l’Àrtic, la majoria per con-
viure amb els inuit, i ha viatjat a més de 
cinquanta països com a guia. 
www.antropologiainuit.com

De la mà de l’antropòleg i viatger Fran-
cesc Bailón coneixerem un dels països 
més fascinants però a la vegada més 
desconeguts del planeta. Malgrat que 
Colòmbia continua sent un destí poc 
turístic, sobretot per la presència de 
guerrilles i pel narcotràfic, és un país 
de contrastos de colors, amb una àm-
plia varietat de paisatges i d’ètnies que 
conviuen amb restes d’antigues civilit-
zacions precolombines i de ciutats colo-
nials que semblen aturades en el temps. 
Ens endinsarem en la selva de Tayrona, 
ens banyarem a les platges del Carib, 
pujarem a la serralada dels Andes, visita-
rem jaciments arqueològics prehispànics 
que són Patrimoni de la Humanitat per 



DIJOUS 21 MARÇ, pel·lícula  
21 h, Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

GUANYANT ALTURA
d’Estefania Troguet

La jove andorrana, que ha crescut en-
voltada de muntanyes, que s’ha passat 
la vida sobre uns esquís i treballant com 
a entrenadora d’esquí, s’encamina cap 
a l’alta muntanya. Els últims anys ha 
viatjat arreu del món caçant cims de di-
ferents altituds i dificultats. En aquesta 
projecció, en veurem tres: l’Aconcagua, 
el més alt d’Amèrica del Sud, on ha fet 

dos intents; el Denali, el més alt d’Amèri-
ca del Nord, on ha arrossegat un trineu 
durant molts quilòmetres envoltada de 
neu i amb temperatures entre -20º i -30º, 
i l’Ama Dablam, un dels més icònics i tèc-
nics de l’Himàlaia, amb la seva forma 
piramidal perfecta. Són els tres reptes 
del 2018, que obriran portes al món dels 
8.000 m aquest 2019.



DIMECRES 27 MARÇ, conferència  
21 h, Teatre de les Fontetes, la Massana

THE WALKING TRAVEL: viatge 
en furgoneta fins al Cap Nord 
de Samara Cerezo i Samuel Chico

francesa, Suïssa i Noruega, com és viatjar 
amb un gos, com solucionen els proble-
mes en ruta o com compaginen feina i 
viatges. 
Tant la Samara com el Samuel van deixar 
les seves respectives feines d’oficina per 
poder anar dedicant cada vegada més 
temps al seu projecte personal. Amants 
dels esports d’aventura i la muntanya, 
tots dos són autodidactes en la creació i 
l’edició de tot el seu contingut i sempre 
estan en ple aprenentatge.
www.thewalkingtravel.com

Samara i Samuel basen el seu projecte 
de vida a viatjar de totes les maneres 
possibles, i així és com neix, el 2015, 
«The Walking Travel». A més, documen-
ten tot el viatge per compartir-lo al seu 
canal de Youtube, al web i a les xarxes 
socials. L’any passat es van embarcar en 
una aventura que comportava un gran 
repte: camperitzar la seva furgoneta 
MB Vito i recórrer part d’Europa durant 
quatre mesos amb l’objectiu d’arribar al 
Cap Nord. Coneixerem quines han estat 
les seves experiències per la Costa Blava 



DIJOUS 28 MARÇ, pel·lícula  
21 h, Auditori Nacional d’Andorra, Ordino

FEM PAÍS AMB L’ANDORRA 
ULTRA TRAIL VALLNORD
de Cims Màgics

Cada estiu, coincidint amb la lluna ple-
na, milers de corredors de tot el món 
tenen una cita amb les muntanyes d’An-
dorra. Un dels objectius dels organitza-
dors és donar a conèixer la bellesa de les 
muntanyes d’Andorra i el caràcter acolli-
dor dels seus residents. L’Andorra Ultra 
Trail Vallnord és més que un esdeveni-

ment esportiu. A través d’ell es transme-
ten uns valors que són els pilars de les 
proves, com la solidaritat, la muntanya 
i la superació. Però avui els organitza-
dors us presentaran també com, gràcies 
a aquesta cursa, arribem tots junts a fer 
país. Col·loqui amb Lídia Martínez i pro-
tagonistes de l’AUTV.



Sí, vull estar informat

Nom i cognoms

Adreça

Codi postal Telèfon Fax

A/e

Població País

Si vols rebre més informació o col·laborar amb la Fundació, et 
pots adreçar a plaça de la Germandat, 9, AD600  
Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra, tel. +376 873 851,  
fax + 376 800 525, info@mount4him.org, www.mount4him.org

Comú d’Ordino
(+376) 878 100
www.ordino.ad

Comú de la Massana
(+376) 736 900
www.lamassana.ad

INFO

www.viladomat.com

col·laboren: organitzen:


