
ENTRADA LLIURE
Col·loqui amb els protagonistes 
després de cada sessió.
Reserva prèvia a 
www.4tickets.es/comuordino

Aforament limitat en funció de la situació sanitària. Es demanarà el passaport COVID als majors de 16 anys.



Repassem la història de Gonzalo Fernán-
dez, nascut a Galícia i criat a Andorra, on 
va desenvolupar el seu amor per l’esport 
i, sobretot, per la muntanya. A causa 
d’un episodi molt dur, en Gonzalo va can-
viar la seva visió de la vida i va començar 
a implicar-se molt directament en la pràc-
tica de l’esport i l’aventura començant a 
fer sortides en bicicleta sol durant me-
sos, amb tan sols disset anys, i a poc a 
poc es va anar introduint en el món de 
l’alpinisme i les curses de muntanya fins 
a arribar a coronar un vuit mil. 
Gràcies a la muntanya, en Gonzalo va 
conèixer Lluís Cortadellas, amb qui va 
establir una bona amistat. En una xerra-
da, Cortadellas li va proposar d’unir-se 
a l’Altitude Team (conformat per Ferran 
Pérez, Ignasi Sala, Albert Vilarroya i el 
mateix Cortadellas) amb l’objectiu de co-
ronar el Gasherbrum II, de 8.035 m d’al-
titud, la tretzena muntanya més alta del 
planeta, sense xerpes ni suport d’oxigen. 
Amb un marge de dos mesos, una cam-
panya de micromecenatge i una furgo-
neta menys, en Gonzalo va poder reunir 
els diners necessaris per a l’expedició i 
va poder complir finalment un dels seus 
somnis, fer cim en una muntanya de 

DIMECRES 9 FEBRER
GASHERBRUM II,  
MÉS QUE UN VUIT MIL
Gonzalo Fernández i Lluís Cortadellas
21 h, Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

més de vuit mil metres. Amb un vuit mil 
sota el braç i abans de tornar cap a casa, 
van fer una aproximació fins al camp 
base del K2 per tal de retre homenatge a 
Sergi Mingote, gran amic d’en Lluís i una 
persona especial per a en Gonzalo, que 
va fer l’ascensió amb les seves botes.



És la història d’una gesta que no s’havia 
fet mai abans. La premsa la descriu així: 
«Un jove gironí amb discapacitat visual i 
física emprèn la circumnavegació de l’illa 
de Menorca en un caiac individual, guiat 
per la veu d’en Rai Puig, guia de caiac pro-
fessional». L’expedició va durar tretze dies 
i van recórrer 160 km. Una història de su-
peració personal plena de valors.
Menorca a cegues és una producció pro-
fessional cent per cent en llengua catalana 
que ha fet la volta al món. El documental 
ha estat mereixedor de nombrosos pre-
mis i nominacions en diversos festivals 
internacionals i s’ha projectat en països 
com els EUA, l’Índia, la Xina, el Canadà, 
Croàcia o Colòmbia, amb els subtítols en 
castellà, anglès i llengua de signes.
L’Isaac Padrós és ambaixador de la Funda-
ció Eurofirms, membre de la Taula d’Eco-
turisme de Catalunya i president de l’as-
sociació Multicapacitats. 
Kayak no límits. Menorca a cegues ha 
estat guanyador als festivals següents: 
Champion Film Salon International Film 
Festival de Texas, The Impact Docs 
Awards de Califòrnia, Toronto Beaches 
Film Festival, L’Age d’Or International 
Arthouse Film Festival (Índia), The Indie 

DIMECRES 16 FEBRER
KAYAK NO LIMITS.  
MENORCA A CEGUES
Rai Puig i Isaac Padrós
21 h, Auditori Nacional d’Andorra a Ordino

Fest Film Awards de Califòrnia, Accolade 
Global Film Competition de Califòrnia, Vir-
gin Spring Cinefest de l’Índia, Evolution! 
Mallorca International Film Festival, Ter res 
Travel Film Festival de Tortosa i al Festival 
de Cinema de Girona, categoria millor pel-
lícula sobre sostenibilitat i discapacitat. I 
finalista als festivals següents: Essex 
DocFest (EUA), The International Outdoor 
Documentary Film Festival of China, Tou-
rism Film Festival a Croàcia i Indie Doc 
Pro de Barcelona. 
També ha format part de la selecció oficial 
dels festivals The Micheaux Film Festival 
de Los Angeles, Super Duper Diversity 
Film Festival a l’Índia i We Cam Fest de 
Colòmbia.



Atret per la natura i la cultura africanes, el 
2010 en Miguel Angel García va anar per 
primer cop a l’Àfrica. Des de llavors, la seva 
passió l’ha portat a conèixer profundament 
el continent. En els seus viatges s’ha en-
frontat a situacions tan difícils com l’atac 
d’un elefant o l’intent d’unes hienes de 
menjar-se’l després de patir un accident 

DIMARTS 22 FEBRER
LA CRIDA DE L’ÀFRICA: MISTERIS 
A LA TERRA DELS GUERRERS
Miguel Angel García
21 h, Teatre de les Fontetes de la Massana

de cotxe. L’encaix de l’home amb la natu-
ra, les experiències personals que ajuden 
a aprendre les lliçons que et dona la vida i 
l’ajuda i el servei públic i a la gent que no 
ho passa bé formen part del seu dia a dia.
Exconferenciant de National Geographic 
Store, ha impulsat nombroses tasques so-
cials i és també guia de safaris.



El 13 de juny de 2012, la Marta Tibau i en 
Marià Miño van enviar la Saioneta, la seva 
furgoneta casa, des de Barcelona fins a 
Buenos Aires per viure viatjant amb el 
projecte audiovisual «Furgo en ruta». Mai 
van pensar que quasi deu anys després 
continuarien l’aventura de la vida nòmada. 
Originaris de Catalunya, es van conèixer 
a Andorra, on treballaven de càmera a 
RTVA i de periodista al diari BonDia, res-
pectivament. Amb la idea de fer una sèrie 

DIMARTS 8 MARÇ
FURGO EN RUTA
Marta Tibau i Marià Miño
21 h, Teatre de les Fontetes de la Massana

audiovisual per vendre a alguna televisió, 
actualment estan recorrent Mèxic, on se-
gueixen viatjant gràcies al contingut que 
generen al canal de Furgo en Ruta de You-
Tube. Durant la ruta per Llatinoamèrica 
s’han dedicat a la música, a l’artesania, a 
fer vídeos comercials per a empreses tu-
rístiques i a altres feines que han fet que 
aquesta aventura que havia de durar un 
any i mig ja s’hagi consolidat com la seva 
forma de viure habitual.



El gener del 2018, en Joan Colominas 
treballava com a director d’un important 
grup hoteler a Andorra. Amb la sensació 
persistent de tenir alguna cosa pendent, 
va decidir emprendre una aventura que li 
aportés plenitud i, alhora, les noves ex-
periències que necessitava. Es va ven-
dre tot el que no cabia en un petit traster 
que va deixar pagat tot l’any a Escaldes, 

DIMARTS 22 MARÇ
LA VOLTA AL MÓN  
EN      TATUATGES
Joan Colominas
21 h, Teatre de les Fontetes de la Massana

va agafar una motxilla de cinquanta li-
tres, el telèfon mòbil i quatre coses que 
li calien i va emprendre el viatge de la 
seva vida. Primer cap a Sud-amèrica per 
anar pujant el continent i creuar cap a 
Àsia. 
Després de 17 països, 105 llocs diferents 
on va fer nit i un grapat de tatuatges, va 
tornar a Andorra al cap d’onze mesos.



Dos joves alpinistes s’embarquen en un 
viatge al Nepal sense tenir res preparat, 
només un bitllet d’avió, material d’esca-
lada i uns recursos econòmics mínims. 

Acaben a la vall de Langtang fent alpinis-
me d’exploració durant trenta-dos dies, 
en autosuficiència i obrint una via a la cara 
nord del Langshisa Ri (6.427 m).

DIMECRES 23 MARÇ
ALPINISMO DELICTIVO  
EN EL VALLE DE LANGTANG
Jorge i Chema Galve
21 h, Auditori Nacional d’Andorra a Ordino
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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
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Comú de la Massana
(+376) 736 900
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