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Veredicte 2n Premi Editorial  
del Llibre de Muntanya  

 
 
 
 
 

El Premi Editorial del Llibre de Muntanya pretén reconèixer la tasca 

dels autors i de les editorials per a promocionar i divulgar la cultura, els 
esports i el patrimoni, tant natural com arquitectònic de l’entorn de la 
muntanya. 
 

El jurat del 2n Premi Editorial del Llibre de Muntanya, format per: 

Raimon Quera de la llibreria Quera de Barcelona;  Xevi Cortacans, de la 
llibreria Muntanya de Llibres de Vic; Miquel Ylla, escriptor i alpinista;  
Eduard Sallent, escriptor i alpinista, David Torres, de la llibreria Altaïr  de 
Barcelona, i Joan Escalè, alpinista i crític literari, ha decidit per unanimitat, 
atorgar el 2n Premi Editorial del Llibre de Muntanya, en les seves 
diferents modalitats, a: 
 
 
 

 

 

Premi Jacint Verdaguer al millor llibre 

publicat que versi sobre cultura, patrimoni, 
tradicions i narrativa de muntanya, en llengua 
catalana, a: 
 

Maleïda. L'aventura de Jacint Verdaguer a 
l'Aneto, a cura de Bernat Gasull (Verdaguer 

Edicions) 
 
Maleïda és un molt bon treball d'investigació 
històrica sobre un dels punts més controvertits de 
l'excursionisme català,  si Mossèn Cinto va petjar o 
no el cim de l'Aneto. L'obra de Bernat Gasull ha 
comportat una revisió exhaustiva i molt acurada de 
la bibliografia verdagueriana. 
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Premi Arthur Osona a la millor guia de 

muntanya, manual o obra de caràcter tècnic, 
geogràfic o conservacionista, en llengua catalana, a: 
 

Pirineu de Girona Costa Brava. 51 rutes a 
peu, en bicicleta i caiac, Sergi Lara 
(Triangle Editorial) 
 
L'autor ha aportat guies poc freqüents a la 
bibliografia muntanyenca. Les descripcions són 
clares i precises amb la incorporació sempre del 
patrimoni natural i humà. Els mapes són correctes, 
les fotografies molt bones.  

 
 

 

Premi Juli Soler al millor mapa  excursionista, a: 

  

Camins de l'exili. Camprodon Prats de 
Motllo.  (Editorial Piolet)  

 
A causa del moment dramàtic que viuen els refugiats 
exiliats que fugen de les zones de conflicte bèl·lic de 
l'orient mitjà és un bon recordatori d'altres exilis que 
nosaltres vàrem patir, i alhora premiar a l'editorial 
Piolet que ha tingut el gran mèrit  de cobrir durant 
els últims anys una basta part de la nostra geografia. 

 
 

 

 

Premi Collsacabra al millor llibre de 

muntanya en llengua no catalana, a: 
 

Montrebei Paret de Catalunya,  
Luis Alfonso   

 
Autoedició d'aquesta zona d'escalada amb 
voluntat de ser exhaustiva. 416 pàgines amb la 
ressenya de 96 vies. Un bon reconeixement a 
aquest autor  gran divulgador de l'escalada a 
través de les seves guies, més de 30! 

 
 

Vic, 10 de novembre de 2016 


