
PARTICIPA  AMB EL TEU MÒBIL  O CÀMERA   I FES DE FOTÒGRAF   O DE CINEASTA

CATEGORIES DELS PREMIS GOLLUT 2014

Fotogràfics

· Millor Fotografia Selfie

· Millor Reportatge de 
  5 fotografies    

Audiovisuals

· Millor Documental de Denúncia Social
· Millor Vídeo Selfie de la Vall de Ribes 
· Millor Curtmetratge protagonitzat per una  
  Entitat Social
· Millor Curtmetratge de Temàtica Lliure

INSCRIPCIó GRATUïTA
 Consulta les bases al web www.amicscinevallderibes.com

1r FESTIVAL GOLLUT 
DE RIBES DE FRESER

MOSTRA DE TALENT CREATIU AUDIOVISUAL I FOTOGRÀFIC DE TEMÀTICA SOCIAL

24 D’AGOST DE 2014 AL CINEMA CATALUNYA

ORGANITZA COL·LABOREN PATROCINEN



Aquest any el tema de la Festa Major de Ribes de Freser 
que se celebra del 14 a 18 d’agost, és la “Invasió de 
la Festa”, sobre els fets paranormals produïts per les 
invasions extraterrestres, els OVNIS i tot el que pot venir 
d’altres universos interestel·lars. 

Hi haurà categories inspirades tot el que succeirà durant 
la Festa Major i el tema d’enguany, que dóna molt joc a 
la creativititat.

Així doncs, no us oblideu de la vostra càmera per 
retratar i filmar-ho tot mentre està passant!

EL PERQUÈ DELS PREMIS

Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes, després de cinc anys d’assumir la gestió del Cinema Catalunya, enceten 
una nova línia d’actuació pel foment del cinema i la creativitat audiovisual:  Els Premis Gollut on es reconeixeran 
obres dels creadors fotogràfics, audiovisuals i cinematogràfics. Un motiu més per a mantenir obert el nostre cinema 
centenari.

Per aquesta raó es s’han creat els Premis propis i identificables amb Ribes de Freser i la Vall de Ribes per extensió, 
que s’atorgaran per primera vegada aquest estiu, el dia 24 d’agost de 2014. Aquest dia, farem un petit festival, 
una petita mostra de talent creatiu, que durarà només un dia. 

Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes, no només volen reconèixer el talent audiovisual i fotogràfic sinó que 
també el contingut i els valors transmesos en les obres.

El dia a dia de les persones que vivim en la societat del segle XXI és un contrast constant entre pols oposats. 
Com el nying i el nyang. Crisis i progrés econòmic. Vulneració dels drets humans i augment de la consciència 
social. Retallades públiques i de l’estat del benestar versus l’augment dels beneficis dels grans poders financers. 
Coneixement dels fenòmens naturals i alhora també sabem que l’activitat humana contribueix al canvi climàtic.

Els Premis Golluts són uns premis locals que reconeixen valors globals.  

Els premis es lliuraran en un moment de festa estiuenca, si, però sense deixar de ser conscients de les coses que no 
funcionen bé al nostre món. Com la vida mateixa. Els Premis Gollut esdevenen aquest contrapunt.

I també, per la mateixa raó, per trobar un referent a la injustícia social a la Vall de Ribes, el nom dels Premis, és un 
reconeixement als Golluts.

Els Golluts eren una comunitat de persones que va ser discriminada fins a la seva desaparició a mitjans del segle 
vint. Mesuraven menys de metre vint. També se’ls coneixia com a nans de Ribes, i solien habitar els entorns de la 
vall de Ribes. La majoria d’aquests personatges tenien goll, una patologia inofensiva però de mal d’aspecte, que 
suposà una discriminació a tota la comunitat.

El fet d’anomenar Gollut al premis atorgats pels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, suposa també fer un 
reconeixement públic al que van significar i en certa manera, reconèixer la injustícia i vulneració dels drets socials 
a tota la comunitat de Golluts que habitaren a la Vall de Ribes, com a exemple del que passa en la vulneració dels 
drets humans a tot el món.

PREMIS “LA INVASIó DE LA FESTA”

UNA COMUNITAT DISCRIMINADA



Les obres presentades no poden haver estat premiades 
en cap altra certamen. No podran tenir continguts 
que faltin el respecte a qualsevol persona, conjunt o 
entitat.

PREMIS FOTOGRÀFICS

• Millor Fotografia Selfie “La invasió de la Festa”
• Millor Reportatge de 5 fotografies “La invasió de la 
Festa”

PREMIS AUDIOVISUALS

• Millor documental de denúncia social. 
• Millor Vídeo Selfie de la Vall de Ribes 
• Millor Curtmetratge Protagonitzat per una Entitat 
Social. 
• Millor Curtmetratge de Temàtica Lliure. 

Els Premis Gollut consisteixen en una estatueta original 
del disseny guanyador realitzat per aquesta finalitat.
 
Els Premis Gollut són un reconeixement públic a la 
creativitat i als valors socials que transmeten també les 
obres presentades.

No tenen dotació econòmica expressament, perquè la 
consciència social, tant si és individual com col·lectiva, 
no té preu. És un valor per si sol. 

3. PREMIS GOLLUT 2014

Tanmateix, els guanyadors també rebran premis en 
espècies atorgats per entitats i empreses patrocinadores.

T’atreveixes a presentar una obra amb missatge sense 
contraprestacions econòmiques?

BASES DELS PREMIS GOLLUT 2014

L’Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes 
és l’entitat organitzadora dels premis conjuntament 
amb la col·laboració de la Comissió de Festes de Ribes 
de Freser, de la Regidoria de Cultura de Ribes de Freser.

La seu oficial del certamen és el Cinema Catalunya de 
Ribes de Freser
Premis Gollut
Cinema Catalunya - Associació dels Amics del Cinema 
de la Vall de Ribes
C/Major 19
17534 Ribes de Freser

1. ORGANITZADORS

4. REQUISITS

PREMIS FOTOGRÀFICS

Millor fotografia selfie “La invasió de la Festa”

La fotografia ha de ser una auto-foto realitzada per la 
persona o una de les persones que surten a la imatge 
durant la Festa Major. Poden ser divertides o serioses, 
en blanc o negre o a color, però sobretot originals i 
creatives. Han de transmetre el valor de la festa com a 
element de cohesió social col·lectiva.

Les imatges ha de ser publicades pels seus autors des 
del seu compte de Twitter personal amb el hashtag 
#PremisGollut i la menció @AmicsCinemaVdR, des de 
Instagram mencionant @AmicsCinemaVdR i amb le 
hastag #Premis Gollut i/o també a des del seu usuari de 
Facebook personal la plana de Facebook dels Amics del 
Cinema de la Vall de Ribes https://www.facebook.com/
AmicsDelCinemaDeLaVallDeRibesCinemaCatalunya  
entre el dia 14 d’agost i el dia 22 d’agost. 

Millor reportatge de 5 fotografies  
“La invasió de la Festa”

El conjunt de les 5 fotografies ha de tenir un discurs 
narratiu sobre un fet, acte, o tema en concret relacionat 
amb la Festa Major. Han de transmetre el valor de la 
festa com a element de cohesió social col·lectiva.

Procés d’inscripció:

1. Cal omplir el formulari d’inscripció al web 
www.amicscinevallderibes.com amb:
Dades de contacte: títol de l’obra, nom i cognoms de 
l’autor/a, DNI, telèfon, email i adreça de residència.

2. El paquet de 5 fotografies  han de ser enviades 
a través del servei gratuït www.wetransfer.com a 
l’adreça d’email info@amicscinevallderibes.com, 
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2. CONDICIONS DE LES OBRES

Actualització bases: 14-08-14
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indicant en el missatge d’enviament el Títol de l’obra 
i el mateix email de contacte que en la inscripció del 
formulari.

3. La recepció del material serà comunicada a tots els 
participants mitjançant correu electrònic.

4. Si falta alguna de les dades la participació del 
treball no serà vàlida.

Requisits comuns a totes les categories fotogràfiques:

• La inscripció és gratuïta.
• El termini d’enviament de les obres fotogràfiques 

és del dia 21 d’agost de 2014.
• Les fotografies han de ser realitzades des del dia 

14 d’agost al 21 d’agost inclosos. Durant la Festa 
Major de Ribes de Freser, el tema d’enguany és “La 
invasió de la festa”. Consulteu programes a part.

• El format de les fotografies ha de ser .jpg.
• La recepció del material serà comunicada a tots els 

participants mitjançant correu electrònic.
• Cada participant pot presentar més d’una obra.
• Els seleccionats finalistes en la categoria de 

fotografia es faran públics el 23 d’agost a través de 
la pàgina web, www.amicscinevallderibes.com 

• Els premis poden ser declarats nuls si el jurat ho 
estima així.

PREMIS AUDIOVISUALS

Millor documental de denúncia social

Es pot presentar qualsevol film nacional o internacional 
que tingui com a tema la denúncia social, política, 
mediambiental o mostri alguna forma d’activisme en 
favor dels drets humans i respecte mediambiental. 

Durada màxima: 90 minuts.

Millor Video Selfie de la Vall de Ribes 

El vídeo (auto-vídeo) ha d’estar protagonitzat per 
una o diverses persones d’un grup que expliquin amb 
passió un atractiu en concret de la Vall de Ribes,  pot 
ser un lloc desconegut, especial, amagat, misteriós... 
Per convidar a visitar-lo. Han de transmetre el valor del 
lligam entre les persones i el seu territori. 

Durada màxima del vídeo: 1 minut i 30 segons. 

Millor Curtmetratge protagonitzat per una Entitat 
Social. 

La protagonista del vídeo ha de ser una entitat o 
un col·lectiu. El curtmetratge ha de mostrar amb 
originalitat i creativitat les accions que es realitzen. 
L’entitat o col·lectiu pot ser de qualsevol àmbit social 
( cultural, esportiva, associativa, cívica, ...). Han de fer 
èmfasi en els valors que es treballen des de l’entitat i 
la importància que tenen pel conjunt de la societat. 
 
Durada màxima del curtmetratge: 3 minuts. 

Millor Curtmetratge de Temàtica lliure. 

El tema és lliure, tanmateix també s’hi poden 
presentar curts també sobre el tema de la Festa Major 
d’enguany “La invasió de la festa”.  

Durada màxima del curtmetratge: 3 minuts. 

Requisits comuns a totes les categories audiovisuals

• La inscripció és gratuïta.
• Les obres audiovisuals es poden presentar en 

qualsevol idioma, els que no siguin en català 
o castellà hauran d’estar subtitulats a algun 
d’aquests idiomes.

• El format dels vídeos ha de ser .avi, .mp4 o 
.mpeg. 

• El termini d’enviament de les obres audiovisuals 
és del dia 21 d’agost. Excepte en el cas del Gran 
premi documental de denúncia social que és el 9 
d’agost de 2014.

Procés d’inscripció:
1. Cal omplir el formulari d’inscripció del web 
www.amicscinevallderibes.com amb:
• Dades de contacte: títol de l’obra, nom i cognoms 

de l’autor/a, DNI, telèfon, email i adreça de 
residència.

• Una fotografia d’un instant de l’obra audiovisual.
• En el cas de documental de denúncia social es 

pot adjuntar un dossier i un teaser del mateix.

2. Els vídeos han de ser enviats a través del servei 
gratuït www.wetransfer.com a l’adreça d’email 
info@amicscinevallderibes.com. Indicant en el 
missatge d’enviament el Títol de l’obra i el mateix 
email de contacte que en l’inscripció del formulari.
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5. QUALITAT DE LES OBRES

L’organització es reserva el dret de fer una selecció 
dels treballs presentats en base als criteris de qualitat 
tècnica i creativa.

6. JURAT
El Jurat estarà composat per professionals del món de 
l’audiovisual, fotografia i representants de la societat 
civil. La decisió del jurat tindrà caràcter inapelable.

Els premis poden ser declarats nuls si el jurat ho estima 
així.

7. EXHIBICIó DE LES OBRES
La selecció de documentals denúncia social es 
projectaran el mateix dia 24, a partir de les 10 del 
matí al mateix Cinema Catalunya. El documental 
guanyador es tornarà a projectar en la clausura de la 
Gala del dia 24 d’agost, després d’haver fet públic el 
veredicte del jurat i lliurat tots els premis. Tant per les 
sessions del matí com a l’acte de lliurament per assistir 
caldrà abonar el preu d’entrada.

La resta d’obres es projectaran durant la gala de 
lliurament dels Premis del diumenge 24 d’agost que 
començarà a les 19:00, abans de cada premi.

L’organització es reserva el dret de projecció de totes 
les obres per a finalitats no comercials, de la seva 
difusió en format complert a mitjans de comunicació 
de manera permanent, per xarxes socials i youtube. 
També s’utilitzaran per a la promoció turística de la 
Vall de Ribes tant per l’entitat organitzadora com per 
les entitats col·laboradores. Es garantirà sempre el dret 
d’autoria de l’obra. 

A excepció dels documentals de denúncia social, que 
només es projectaran al Cinema Catalunya, però si es 
farà difusió dels noms dels participants.

8. LLIURAMENT DELS PREMIS

Diumenge 24 d’agost, a les 19 hores al Cinema 
Catalunya de Ribes de Freser

9. RESPONSABILITAT

Les persones que presenten les obres a aquest 
certamen es responsabilitzen de les possibles 
reclamacions per drets de tercers en les obres 
presentades.

10. DRET A CANVI DE LES BASES

L’organització es reserva el dret a canviar les bases si 
les circumstàncies ho requereixen.

11. ACCEPTACIó DE LES BASES

Presentar una obra al certamen implica l’acceptació de 
tots els punts d’aquestes bases.

BASES DELS PREMIS GOLLUT 2014
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3. Si falta alguna de les dades la participació de 
l’obra no serà vàlida.

4. La recepció del material serà comunicada a tots 
els participants mitjançant correu electrònic.

5. Cada participant pot presentar més d’una obra.

6. Els finalistes en la categoria d’audiovisuals es 
faran públics el dia 23 d’agost a través de la pàgina 
web 
www.amicscinevallderibes.com, excepte en el cas 
dels seleccionats al millor documental de denúncia 
social que es faran públics el dia 21 d’agost.


