Ribes de Freser, 12 de febrer de 2015	
  

El 2n Festival Gollut de Ribes de Freser comença el seu camí

Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes, després de sis anys d'assumir la gestió del Cinema Catalunya, el
cinema centenari de Ribes de Freser l'any 2008, continuen treballant sense ànim de lucre pel foment de
les projeccions de cinema i la creativitat audiovisual amb la segona edició del Festival Gollut.
El certamen vol esdevenir una referència de l'audiovisual i fotografia amb compromís. En aquesta segona
edició s'especialitza més en les obres que transmeten valors, informen o denuncien fets que afecten a la
societat.

Les novetats de la 2a edició
Les novetats principals de la segona edició són la nova categoria de reportatge de fotoperiodisme, la
creació d'espais d'encontre pels professionals del sector, on es podrà debatre, compartir experiències i
projectes, un taller Gollut Kids de formació audiovisual per nens i joves i també a banda dels Premis
Gollut s’atorgarà també per primera vegada el Premi Miquel Porter i Moix, promogut per la Federació
Catalana de Cineclubs.

El Festival Gollut canvia de data i s'avança al primer cap de setmana de maig, amplia un dia de
programació, durarà tres dies.
Per segona vegada els Premis Gollut tornaran a reconèixer les obres dels creadors audiovisuals,
cinematogràfics i fotogràfics, i a banda de reconèixer el talent audiovisual també ho faran específicament
amb el contingut i els valors transmesos en les obres.

El Festival Gollut
El Festival Gollut és una mostra de cinema compromès i fotoperiodisme de temàtica social.
Té com a objectiu mostrar els aspectes que preocupen a la societat i que no es difonen suficientment a les
sales de cinema, mitjans de comunicació o canals de distribució audiovisual habituals.
Mostrarà obres cinematogràfiques i reportatges de fotoperiodisme nacionals o internacionals que tinguin
com a tema la conscienciació social, política, mediambiental, investigació periodística o històrica, o
mostri alguna forma d’activisme en favor dels drets humans i respecte al medi ambient, o bé, valoritzi en
positiu les relacions humanes i la diversitat de cultures.
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.
El Festival Gollut vol mostrar els aspectes que preocupen a la societat i que no es difonen
suficientment a les sales de cinema, mitjans de comunicació o canals de distribució audiovisual
habituals.

Seccions
Les seccions del festival aquesta segona edició són quatre:
-Documental
-Curt documental
-Curt de ficció
-Reportatge de fotoperiodisme

Els Premis Gollut. Un reconeixement a una comunitat discriminada
Els Premis Gollut són uns premis locals que reconeixen valors
globals.
El nom dels premis són un reconeixement als Golluts. 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.

Dates del festival

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PUBLICACIÓ DE BASES
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OBRES
PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL GOLLUT 2015
PUBLICACIÓ DE OBRES A CONCURS
PROJECCIÓ DE LA SELECCIÓ FESTIVAL GOLLUT 2014
TALLER DE CINEMA GOLLUT-KIDS
DATA MÀXIMA ENVIAMENT OBRES SELECCIONADES
SESSIÓ INAUGURAL
PROJECCIONS FESTIVAL CINEMA

• CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS
• CINEMA SOCIAL CLÀSSIC

Dia 9 de febrer de 2015.
Dia 25 març de 2015.
Dijous, 2 d’abril de 2015. 18:00
Dijous, 2 d’abril de 2015.
Dijous, 2 d’abril de 2015. 19:00
Dissabte, 4 d’abril de 2015
Divendres, 24 d’abril de 2015.
Dijous 30 d’abril de 2015 a les 21:00
Divendres 1 de maig de 2015
de 09:45 a 23:30
Dissabte 2 de maig de 2015
de 09:45 a 18:30
Dissabte 2 de maig de 2015
a les 21:30
Diumenge 3 de maig de 2015
a les 18:00

Nota: les dates són subjectes a canvis

Sobre els Amics del Cinema de la Vall de Ribes
Entitat cívica gestora del Cinema Catalunya de Ribes de Freser, cinema que va tancar les seves portes
l'any 2008. L'Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes en va assumir la gestió, iniciant una
campanya per salvar el cinema centenari de Ribes de Freser amb un conveni amb l'Ajuntament de Ribes de
Freser. Arrel de la campanya, s'ha aconseguit l'adhesió de 360 socis actius -Ribes té una població de 1800
persones- també de socis empreses i més de 35 voluntaris obren les portes del cinema cada cop que hi ha
sessió. Actualment es programen unes 82 pel·lícules anuals, de tots els gèneres, de les quals el 16 són de
cineclub. Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes és un cineclub adherit a la Federació Catalana de
Cineblubs.

Per més informació contactar a l'email: info@amicscinevallderibes.com o amb Joaquim Roqué Paret,
President dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes. Telèfon: 656325582.	
  
Per més informació consultar el web i les bases
http://amicscinevallderibes.com/index.php/ca/festival-gollut.html
Informació en castellà:
http://www.festivalgollut.com
http://amicscinevallderibes.com/index.php/es/festival-gollut.html
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