Ribes de Freser, 9 de maig de 2015

El 3r Festival Gollut incidirà en problemàtica dels
refugiats i homenatjarà al Gran Wyoming
El Gran Wyoming recollirà a Ribes un dels Premis Gollut a la trajectòria d’enguany en un certamen que es
consolida, aprofundint la seva temàtica en obres audiovisuals que emocionen i indignen alhora, que no
deixaran a ningú indiferent.

El programa de la tercera edició ja s’ha fet públic aquest passat dissabte dia 7 de maig. Més de 120 obres
audiovisuals i fotogràfiques s’ha presentat aquest any a competició. De les quals 28 han estat
seleccionades a competició en les diferents seccions oficials. Tanmateix, el certamen projectarà fins a
52 obres audiovisuals en sis dies amb temàtiques centrades en la denúncia social i valors humans.
Assolint un rècord, en hores de projecció i dies.
Obres seleccionades a competició:	
  http://amicscinevallderibes.com/index.php/ca/obres-seleccionats2016.html
El Festival Gollut se celebrarà durant dos caps de setmana del mes de juny, els 18, 19, 22. 24, 25 i 26
coincidint el gruix del 3r Festival Gollut amb el Pont de Sant Joan.

El 3r Festival Gollut, es converteix un certamen
més popular. Les novetats de la 3a edició:
Les novetats principals de la tercera edició que el Festival Gollut són
diverses, la primera és que s’obre a nous espais, per primera vegada
es realitzaran sessions a Ripoll, el Museu Etnogràfic acollirà un film
documental a competició, Alpuxarras, i també una activitat del
GollutKids, un taller d’ombres xineses d’un conte dels Golluts,
també es realitzarà la vetllada de fotografia a l’aire lliure, a la

plaça del Mercat de Ribes, i també hi haurà una exposició fotogràfica del fotoperiodista Miquel Ruiz,
“Una altra manera de captar el món”.
La segona novetat, és que es crea el capgròs del Gollut, que realitzarà un ball a la plaça del Mercat el
dia 24 de juny a les 12 del migdia conjuntament amb els altres capgrossos de Ribes que ballaran i entraran
al Cinema per veure la pel·lícula dedicada a la fotoperiodista Joana Biarnés, la primera fotògrafa que es
va fer un lloc en un món masculí. El capgròs l’està modelant l’artesà Toni Mujal i aviat serà presentat en
públic.
La tercera novetat, és que mostrarà films d’altres mostres
cinematogràfiques, com els acords arribats amb la Mostra de Cinema
Àrab i del Mediterrani de Catalunya, el Festival de Cinema i Drets
Humans, i el Festival més petit de tots. Es mostraran films premiats i
seleccionats per al Festival Gollut.

El Gran Wyoming i Miquel Ruiz, Premis Gollut a la trajectòria
Dos seran els Premis Gollut a la trajectòria, l’homenatge al professional de la comunicació i audiovisual
aquest any recau en José Miguel Monzón Navarro, molt més conegut per el Gran Wyoming. Recollirà el
premi el divendres 24 de juny a les 19 hores al Cinema Catalunya, després es presentarà el film No estem
sols, dirigit per Pere Joan Ventura i produït pel Gran Wyoming.
En aquesta edició s’atorgarà un nou Premi Gollut a la trajectòria d’un fotògraf reconegut, a Miquel Ruiz
Avilés, membre de l’associació Fotògrafs per la Pau i un prestigiós professional del seu sector, que ha
desenvolupat una bona part del seu treball al Punt Avui.

La jornada inaugural: dedicada als nans de Ribes i als conflictes bèl·lics
al món àrab que sacsegen arreu.
El dia 18 de juny a les 17.00, la conferència: “Els nans de Ribes. Història d’un misteri que encara
continua” de Miquel Sitjar i Serra, docent del Camp d’Aprenentatge del Ripollès de Planoles i la
projecció del curt documental “MORADORES” d’Albert Busquets, serà el tret de sortida del certamen.
A les 18.20 el Festival obrirà el bloc dedicat al món àrab i a la
problemàtica dels refugiats amb la projecció de HEIL EUROPE!
D’Albert Morales i a continuació amb els curts del projecte
BEIRUT DC, “SEEING THE SELF”, promogut per la UNICEF, on
adolescents refugiats de diferents orígens establerts als camps de
refugiats del Líban expliquen càmera en mà les seves
experiències vitals viscudes en pròpia pell.
A les 19.36 començarà la taula rodona: “Conflictes de guerra i
món àrab. Com s’informa des d’Occident?“ amb la corresponsal internacional de Catalunya Ràdio, Maria
Alba Gilabert.
El bloc acabarà a les 22:00 del vespre amb la projecció de l’interessant film KAFANA, també a concurs,
que explica com els refugiats ocasionats per la política espanyola, els sahrauís, i oblidats a la majoria de
mitjans, sobreviuen i reconstrueixen amb dignitat el seu país al mig del desert.

El curtmetratge “A taula hi cabem tots”, és curtmetratge-espot que s’ha
realitzat expressament per al 3r Festival Gollut
Dinàmic Enginy, entitat coorganitzadora del Festival Gollut ha produït un curtmetratge de ficció, amb la
col·laboració de Teatre d’Emergència que es projectarà al començament de totes les sessions del Festival
Gollut que té com a temàtica principal l’actitud de la nostra societat respecte als que passa al món i està
inspirat amb la situació que viuen moltes persones com a refugiades a l’arribar a països occidentals. El
film serà difós abans de començar el festival.

Diversos ribetans han participat en el curtmetratge “A taula hi cabem tots”

La vetllada fotogràfica
La plaça del Mercat serà el marc idoni on la fotografia agafarà el
protagonisme que mereix. El dia 24 de juny al vespre, es projectaran
els reportatges de fotoperiodisme a concurs. La veu del locutor de
Catalunya Ràdio, Albert Requena narrarà i explicarà en les paraules
dels mateixos autors els reportatges que els espectadors veuran.
Diferents audiovisuals fotogràfics com “Ara i abans”, 50
emplaçaments de la Vall de Ribes que l’arxiu fotogràfic contraposa
amb fotografies actuals, “El carrer en moviment”. Audiovisual de
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i tres audiovisuals
fotogràfics documentals sobre l’obra de Miquel Ruiz Avilés:
Srebrenica, el silenci de la memòria, “Una altra mirada de canviar el món” i “Viatge al cor de la
malària. Libèria”.

Els Premis Gollut. Reconeixement a comunitat discriminada
Els Premis Gollut són uns premis locals que reconeixen valors globals.
Per tercera 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 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.
El nom del Festival i dels seus 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.

Seccions
Les seccions del festival aquesta tercera edició són quatre:
•
•
•
•

Documental
Curt documental
Curt de ficció
Reportatge de fotoperiodisme

Actes més significatius del festival
•
•
•
•
•
•
•

SESSIÓ INAUGURAL
Dissabte 18 de juny de 2016 12:00
INICI PROJECCIONS FESTIVAL GOLLUT
Dissabte 18 de juny de 2016 17:00
PROJECCIONS FESTIVAL CINEMA
Dies 18, 19, 24, 25 i 26 de juny
HOMENATGE A EL GRAN WYOMING
Dia 24 de juny a les 19:00
VETLLADA FOTOGRÀFICA A LA PLAÇA DEL MERCAT
Dia 24 de juny a les 22:00
HOMENATGE AL FOTÒGRAF MIQUEL RUIZ
Dia 24 de juny a les 23:00
GOLLUTKIDS per nens i nenes
Taller ombres xineses del conte dels Golluts
Dia 19 a les 12:00 (Museu Etnogràfic de Ripoll)
Curtmetratges infantils amb valors humans
Dia 25 a les 19:00 (Cinema Catalunya)

•

CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS

Dissabte 25 de juny de 2016
a les 22:00

Per informació del programa complet a:
http://amicscinevallderibes.com/index.php/ca/programa-3r-festival-gollut.html

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 375 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 95 pel·lícules anuals, de tots els gèneres. A l’octubre de 2015, amb
l’ajut de l’Ajuntament de Ribes de Freser i la Diputació de Girona, s’ha aconseguit digitalitzar
professionalment el Cinema Catalunya. Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes és un cineclub adherit a
la Federació Catalana de Cineclubs.

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
Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes – C/Major 19 -17534- Ribes de Freser	
  

