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El Teatre Municipal Catalina Valls ha tornat a ser 
l’emplaçament triat per a la 5a sessió de la 12a 

Mostra de Cinema de Muntanya de Palma 2021,  
avui 22 d’octubre: l’esperat Acte de Lliurament dels 

Premis 
 

Avui hem conegut els tres guanyadors del 
3r Festival Internacional de Curtmetratges 

Documentals de Muntanya i Natura, i hem seguit 
gaudint de la projecció de la Selecció oficial de 

l’esmentat festival. 
 
 
 
Avui 22 d’octubre, a les 18 h, al Teatre Municipal Catalina Valls, ha 
arribat un dels moments més emocionants de la Mostra de Cinema 
de Muntanya 2021: hem conegut, per fi, quins són els tres 
curtmetratges guanyadors del 3r Festival Internacional de 
Curtmetratges Documentals de Muntanya i Natura.  
 
Enguany, són tres els guardons que ha atorgat la Mostra: 
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- El Premi Kenia Outdoor al Millor curt de natura, dotat amb 
500 €, ha estat per al curt “Melting Landscapes. Glaciers”, de 
Pepe Molina Cruz. 
 
- El Premi Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, dotat 
amb 500 €, al Millor curt de muntanya ha estat per a “Lock 
down rock up”, de Nico Hambleton. 
 
- I el Premi Colonya, dotat amb 750 €,  al Millor curt produït a 
les Illes Balears, lliurat per primer cop en aquesta edició, ha estat 
per al curt “Ulisses”, de Joan Bover. 
 
El jurat ha atorgat mencions especials a: Spellbound de Richard 
Sidey i Silk’s balance, d’Eloise Lorthiois. 
 
En acabar l’acte de lliurament, s’han projectat els curts 
guardonats per després, seguidament d’una pausa, continuar amb 
la projecció de la Selecció oficial. 
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