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“This mountain live”, Premi BBVA
al millor film de Muntanya 2018,
projectada a l’auditori de l’institut

E

l passat 8 de maig, i aquest
any al Serra de Miramar, va
tornar a Valls el Cicle BBVA
de Cinema de Muntanya,
possible gràcies a la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX,
que porten les millors pel·lícules
premiades del Festival BBVA de
Cinema de Muntanya de Torelló
al territori català de la mà d’entitats com l’Associació d’Alumnes
i Exalumnes de l’Escola del Treball
(AAEET) de Valls.
En aquesta edició 2019, fruit d’una
col·laboració amb la secció de Muntanya de (AAEET) de Valls, es va projectar a l’auditori de l’institut el film
This mountain life, la pel·lícula que va
guanyar el premi BBVA a la millor pellícula de muntanya i també el premi
de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) a la millor
fotografia en la passada edició del
Festival. La presentació del festival
va anar a càrrec de l’Albert Gavarró,
president de la Secció de Muntanya
de l’AAEET, i de la Rosa Carbó Ramos,
la nostra directora.
La pel·lícula és un documental canadenc dirigit per Grant Baldwin i que
resumeix de forma molt precisa els
valors que vol transmetre el festival a

través de la selecció de les pel·lícules
de la Secció Competitiva.
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 2.300 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 tota aquesta gent
a sacrificar-ho tot per viure enmig de
les muntanyes?

Un acte que ha
ajudat a enfortir
vincles amb
l’AAEET de Valls
Aquests valors no es refereixen només als que transmeten els esportistes quan s’enfronten als obstacles
que els proposa la muntanya, sinó
també a tots els que han decidit integrar-s’hi de forma harmònica.
Els que vau tenir la sort d’assistir a
la projecció vau descobrir artistes,
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fotògrafs, esportistes, religioses...
Aquesta cultura global de muntanya és l’aposta del Festival BBVA
de Cinema de Muntanya de Torelló
i This mountain life n’és un magnífic
exemple.
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La projecció es va fer a l’auditori del centre.
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