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El Muntanyenc, premi al millor blog del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló
El desembre del 2012 El Muntanyenc, la revista cultural del CMSC, publicava el seu primer article: era la
presentació i la declaració d’intencions de la revista que s’editava amb el nou format digital. Era la
continuació de l’anterior amb el mateix títol, en format paper i que per raons econòmiques, un any abans
s’havia deixat de publicar.
El Muntanyenc (ELM) tenia, té la voluntat de recollir, donar a conèixer i promocionar tot allò relacionat
amb les activitats que troben a la muntanya, a la natura, la seva raó de ser. Tant les més esportives com
l’escalada, la neu o les caminades de tot tipus, com les més culturals, dedicades a conèixer la història, el
paisatge, la botànica i la geologia, el patrimoni arqueològic i arquitectònic, la música, altres indrets i altres
cultures, i els llibres. També vol incidir en el medi natural com un lloc sensible cada vegada més
amenaçat. Tot amb una mirada transversal i participativa que no exclou ni la critica ni el debat.
ELM vol anar una mica més enllà però sense defugir l’àmbit del CMSC. És per aquest raó que també és
obert a col•laboradors que no en són socis. La pretensió, aconseguida, és arribar a un públic ampli i
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del nostre país, a uns lectors que a ELM trobin articles interessants, que tractin temes
d’actualitat al costat d’altres amb una visió més pausada de les coses.
El passat 21 de novembre Miquel Vilaplana, director d’ELM i en nom del consell de redacció, va anar a
Torelló a recollir el premi al millor blog. El guardó és dins de la categoria de periodisme i forma part dels
que s’atorguen al 33è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, un dels mes consolidats i
reconeguts a escala mundial en la seva especialitat. El jurat està format per Enric Xicoy, Daniel Martí i
Rafael Vallbona.
Txe Arana va presentar la cerimònia de lliurament del premis, deu en total. Malgrat ser un acte
protocol•lari, amb el seu estil el va conduir de manera eficaç i divertida. Es va projectar la pel•lícula
guanyadora Live for passion del realitzador eslovac Pavol Barabas. L’acte, un model d’organització i
posada en escena, es va cloure amb un pica-pica i barra lliure per a tots el assistents a l’entrega de
premis. Felicitats gent de Torelló, gràcies patrocinadors, endavant amb el Festival!!!
Aquest premi es motiu de felicitat per tots els que poc o molt fem ELM. Aprofitem una vegada més per
convidar sòcies i socis del CMSC a participar i col•laborar amb nous articles, suggeriments i aportacions,
a difondre i promocionar ELM. La recompensa? El plaer de comunicar.

Els premiats al 33è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
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Unes paraules del director de El Muntanyenc

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

