
Ribes de Freser, 18 d’agost de 2014	  

 

Arcadi Oliveres participarà al Festival Gollut  
el proper cap de setmana a Ribes de Freser 

Aquest proper cap de setmana el Cinema Catalunya mostrarà més de 10 hores de documentals, 
curtmetratges, fotografies i col·loquis de temàtica social.  

El programa de projeccions de pel·lícules Documentals de Denúncia i Sensibilització Social entre dissabte 
23 al vespre i diumenge 24 al matí. Diumenge per la tarda es projectaran les obres finalistes de les 
categories: Curtmetratges de Temàtica Lliure, Fotografies Selfie “La invasió de la Festa”, Reportatge de 5 
fotografies “La invasió de la Festa”, Vídeo Selfie de la Vall de Ribes i els Curtmetratges Protagonitzat per 
una Entitat Social  El termini per aquestes categories acaba el dijous 21. 

Un programa compromès socialment 

El festival comptarà amb la participació d’ARCADI OLIVERES, que presentarà el projecte de documental 
“MAI ÉS TANT FOSC” 

VENCIDXS, documental on 107 supervivents de la II República, Guerra Civil i repressió franquista durant la 
Postguerra obre el Festival Gollut el proper dissabte 23 a les 19:00 al Cinema Catalunya de Ribes de Freser. 

LA MEVA LOLITA, un documental de la ribetana NINA SOLÀ, tracta de com afecta la malaltia de la seva 
àvia, l’Alzheimer a una família qualsevol. 

DESAHUCIADOS. LA PLATAFORMA, EL DOCUMENTAL, és la producció on ADA COLAU i LA PLATAFORMA 
D’AFECTATS PER A LA HIPOTECA, denuncien el que ha passat al mercat immobiliari espanyol. 

EL NEGOCI DE LA SALUT – DETERMINANTS DE LA SALUT- Incideix en perquè les empreses privades tenen 
interès en les privatitzacions del servei. 

CINEMA EN CURS, programa educatiu d’ensenyament del cinema i arts visuals als Intituts de secundària 
presenta a concurs  quatre documentals molt interessants sobre la visió que tenen els joves d’avui del seu 
entorn més immediat. 

El programa complet del Festival Gollut:  

http://www.amicscinevallderibes.com/index.php/festival-gollut-2014/programa-festival-gollut.html 

Informació del Festival Gollut: 

http://www.amicscinevallderibes.com/index.php/festival-gollut-2014.html 

 

10 € per tot el Festival 

Per gaudir de tot el Festival, els Amics del Cinema de la Vall de Ribes han fet un preu únic per gaudir de 
totes les sessions de projecció i de l’acte de lliurament de premis. Els passis es podran adquirir a la sessió 
inaugural del dia 23 i serviran per tot el festival. 

 



Sobre el Festival Gollut  

El petit festival és organitzat pels Amics del Cinema en col·laboració amb la Comissió de Festes de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Ribes de Freser i la Federació Catalana de Cineclubs. Hi haurà 
diferents empreses i entitats col·laboradores, si han adherit el Consorci de Turisme de la Vall de Ribes, 
l’Ajuntament de Planoles, Pixin, empresa de creació gràfica i Dinàmic Enginy, empresa de comunicació 
web i audiovisual. 

 

 

El perquè dels Premis Gollut 

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 Amics del Cinema van convocar un concurs de disseny d’aquests premis, que va resultar guanyadora 
Anna Llàcer, dissenyadora amb orígens familiars a la Vall de Ribes. 

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. Aniran acompanyats de premis en espècies 
que s’establiran amb les empreses col·laboradores. 

 

Els Golluts, una comunitat discriminada 

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 Golluts “La invasió de la Festa” 

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.  

 

Categories dels premis 

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. 

Per més informació consultar el web i les bases 



 

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 348 socis actius -Ribes té una població de 2000 
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.	  

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


