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SESSIÓ ESPECIAL DE LA 

 11a MOSTRA DE CINEMA DE 
MUNTANYA DE PALMA 2020 

 
www.palmamuntanyafilm.com 

   
 

 
La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma repren 
la seva programació amb una sessió especial, en el 

marc del Cinema a la fresca 2020, a Ses Voltes, el dia 
1 de setembre de 2020 a les 21:00h. 

 
 

 
La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma que enguany cel·lebra l’onzena 
edició, arrel de la situació d’alarma provocada per la COVID-19, va ajornar una 
part de les sessions programades el passat mes de març. 
 
Ara es repren la programació amb una única sessió especial, que tendrà lloc a 
Ses Voltes, en el marc del Cinema a la Fresca 2020, el dia 1 de setembre a les 
21:00h  
 
Se projectaran quatre films: un llargmetratge i els curts guanyadors del 2n 
Certamen de Curtmetratges de Muntanya i Natura de Palma 2020. 
 
 
LA OLA SIN FRONTERAS  
Julián i Joaquín Azulay, Fernando Salem. Argentina. 2019. 74′ 
  

• Premi Grandvalira i Flor de Neu de Plata al millor film d’esports  de muntanya. Festival 
de Cinema de Muntanya de Torelló 2019  

  
Sinopsi: 
Els Gauchos del Mar surten a explorar l’arxipèlag de les Malvines. L’objectiu, a més d’unir 
l’esport del surf i la natura, té el vessant humà de refer ponts de pau, trencats després de la 
guerra de 1982.  
 
 
 



NOTA INFORMATIVA                         PALMA, 28 D’AGOST DE 2020 
 
THIS IS HERSTORY 
Igor Hristov. Macedònia. 2019. 16′ 
  

• Premi Federació Balear de Muntanyisme i Escalada al millor curt de muntanya. 
2n Certamen de Curtmetratges Documentals de Muntanya i Natura de Palma 2020 

  
Sinopsi 
Tres dones esportistes dels Balcans demostren la seva passió per l’escalada, l’alpinisme i la 
vida en contacte amb la natura. Aquest curt presenta alguns dels seus èxits i fracassos, a 
través de l’art i els esports extrems. Aquesta és la seva història. 
 
BEYOND THE GLACIER 
David Rodríguez Muñiz. Espanya. 2018. 18’ 
  

• Premi Kenia Outdoor al millor curt de Natura. 2n Certamen de Curtmetratges 
Documentals de Muntanya i Natura de Palma (Mallorca) 2020 

 
Sinopsi 
Anàlis del conflicte de l’aigua a l’Àsia Central centrat en el riu Sir Daria que, després del seu 
naixement a les glaceres del Kirguizistan, travessa més de 3.000 km fins a desembocar en el 
malmès mar d’Aral. El documental reflexiona sobre les relacions humanes amb el medi natural. 
 
QUEBRANTAHUESOS. LAS BARBAS DEL VIENTO 
Manuel Mateo Lajarín (Indómada Studio). Espanya. 2019. 9’ 
  

• Premi FotoRuanoPro a la millor fotografia. 2n Certamen de Curtmetratges 
Documentals de Muntanya i Natura de Palma (Mallorca) 2020 

  
Sinopsi: 
Mestre volador i rei dels cels dels Pirineus, el trencalós és capaç d’elevar-se en les condicions 
meteorològiques més adverses. Aquest és un homenatge a la fugida del trencalós, de les 
barbes del vent. 
 
 
ENTRADA GRATUÏTA AMB INVITACIÓ. AFORAMENT LIMITAT. MÉS INFO A 
www.palmamuntanyafilm.com  
 
Ben atentament,  
 
Mostra de Cinema de Muntanya de Palma  
 
www.palmamuntanyafilm.com  
@palmamuntanyafilm (fb/instagram) 
@palmamuntanya (twitter) 
A.e.: info@palmamuntanyafilm.com  
Telf.: 629 137894 
 


