
  
	

Ribes de Freser, 4 d’agost de 2016	

 

L’arqueòleg Eudald Carbonell presenta  
Cartes al meu fill de Nina Solà 

 
El reconegut arqueòleg, antropòleg i científic ribetà presentarà al seu poble natal el 
documental de la seva major aventura vital: la seva paternitat tardana  
 
Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes organitzen el divendres 5 d’agost a les 20:00, al Cinema 
Catalunya de Ribes de Freser, la projecció de Cartes al 
meu fill, film documental de la directora vinculada a la 
Vall de Ribes, Nina Solà. Comptarem amb la 
presentació I col·loqui posterior del film amb Eudald 
Carbonell, Patricia Garcia i Nina Solà. 

Un cop acabada la projecció es convidarà a tots els as-
sistents a una copa de cava, l’entrada és gratuïta, tan-
mateix, les persones que vulguin col·laborar amb un 
donatiu per l’organització ho podran fer. 

SINOPSIS 
L’Eudald Carbonell, reconegut arqueòleg i antropòleg, i 
la Patricia s’enfronten a la missió d’educar i fer de 
pares del seu primer fill de gairebé quatre anys, 
l’Olopte.  
Després de tota una vida estudiant l’evolució de 
l’espècie humana, l’Eudald vol transmetre al seu fill el 
llegat del seu coneixement però es troba amb el temor 
de que amb 60 anys potser no podrà veure crèixer el 
seu fill. 

El film forma part de la programació d’estiu del Cinema Catalunya que és una selecció de les 
pel·lícules més reconegudes de l'any amb premis i per la crítica, cinema d'estrena recent, òpera, 
cinema infantil i familiar i el cicle de cinema retro dels anys 80 dels dimecres, perquè torna a 
disfrutar en pantalla gran dels films que van crear afició al cinema a tota una generació en un 
format de projecció actual. Cicle molt recomanable per venir amb els més petits i perquè 
descobreixin quines pel·lícules es feien abans... 22 films i projeccions en 36 sessions per 
gaudir del millor cinema a les vacances d’estiu.  
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Biografia Eduald Carbonell I Roura  

(font: Viquipèdia) 
 
Eudald Carbonell i Roura (Ribes de Freser, 17 de febrer de 1953) és un arqueòleg català. 
Va cursar estudis superiors a Girona, Barcelona i París. És doctor en geologia del quaternari per 
la Universitat Pierre et Marie Curie (1986) i en història per la Universitat de 
Barcelona (1988). Des de l'any 1999, ocupa la càtedra de Prehistòria de la Universitat Rovira i 
Virgili i actualment és Investigador principal del Grup d'Autoecologia Humana del Quaternari 
d'aquesta universitat i Investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 
Social (IPHES), centre del qual fou impulsor i primer director entre 2004 i 2015.[3] Ha efectuat 
viatges d'investigació i treball de camp 
aFrança, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Geòrgia, Tadjikistan, Algèria, Marroc, Tanzània, Kenya, Etiòp
ia, els Estats Units, Mèxic,Xile, Cuba, Xina i Austràlia, entre altres països. 
Des que era molt jove, ja va començar a investigar les primeres poblacions de les valls 
dels rius Ter i Freser. A Girona, va ser membre de l'Associació Arqueològica de Girona, des d'on, 
conjuntament amb en Josep Canal i Roquet, van contribuir decisivament al reconeixement del 
Paleolític Inferior del nord-est de la península Ibèrica, el qual fins aleshores havia estat negat 
sistemàticament per les autoritats acadèmiques. El 2009 va rebre el Premi Nacional de Cultura, 
juntament amb la Fundació Vila Casas. El 2010 va participar en el programa de TV3 Sota terra. 
 
 
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 390 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. 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. 

És una de les entitats coorganitzadores del Festival Gollut, certamen de cinema compromès i 
fotoperiodisme. A banda del Festival Gollut, els Amics del Cinema de la Vall de Ribes programen unes 100 
sessions anuals, films de tots els gèneres, de cineclub, en versió original i versió doblada, i també òperes 
d’estrena via satèl·lit des dels millors teatres del món en directe.. 

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.	

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