
Ribes de Freser . Ripoll, 14 de febrer de 2013 

Projecció de “Fènix: 11·23” amb la família protagonista 

 

El proper dissabte 2 de març de 2013, a les 19:00, els Amics del Cinema de la Vall de Ribes i Òmnium 

Cultural del Ripollès organitzen a l’emblemàtic Cinema Catalunya de Ribes de Freser la projecció de la 

pel·lícula “Fènix 11·23”, basada en la història real d’ÈRIC BERTRAN, un nen de catorze anys que per 

defensar la llengua catalana i l’etiquetatge en català és acusat de terrorista informàtic i perseguit per la 

Guàrdia Civil. 

Comptarem per a la presentació del film el mateix ÈRIC BERTRAN I DE SERGI LARA, els qual ens explicarà 

el que realment va passar i com es va rodar el film. En acabat la projecció tots els assistents podran 

establir un diàleg.  

La pel·lícula ha estat dirigida de JOEL JOAN i SERGI LARA, escrita per ALBERT PLANS SORIANO i HÈCTOR 

HERNÁNDEZ VICENS. Nominada a 7 Gaudis de l’Acadèmia del Cinema Català. 

 

Eric Bertran a l’actualitat    Èric, quan era petit 

Programa 

 19:00 h, presentació del film a càrrec d’Èric Bertran i Sergi Lara 

 19:15 h, projecció de “FÈNIX 11-23” 

 20:45 h, diàleg amb Èric Bertran i Sergi Lara 

 21:05 h, pica-pica amb tots els assistents. 

NOTA: Descompte per la projecció per als socis dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes i d’Òmnium Cultural  

 

Sinopsi de “Fènix 11-23” 

A la tardor de l’any 2004, Èric Bertran, un nen de 14 anys, crea un web inspirat en 

Harry Potter i l’Orde del Fènix per defensar la llengua catalana. Una nit, trenta 

guàrdies civils de la brigada antiterrorista de Madrid irrompen a casa seva i l’acusen 

de terrorista informàtic. El seu crim: enviar un correu electrònic a una cadena de 

supermercats demanant l’etiquetatge en català. 



http://www.fenix1123.cat/ 

 

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 -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 70 pel·lícules anuals, de tots els gèneres, de les quals el 20 són de cineclub. 

Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes és un cineclub adherit a la Federació Catalana de Cineblubs. 

 

Sobre Òmnium Cultural del Ripollès 

La secció d’Òmnium Cultural del Ripollès supera els 150 socis. La Junta està formada per Amadeu Rosell 

(president), Jordi Vilarrodà (vicepresident), Marc Llorens (secretari), Jaume Cabaní (tresorer) i Carme 

Freixa (vocal) i Roger Peñarroya (vocal).  

Òmnium Cultural del Ripollès ha fet actes de difusió per donar a conèixer l’entitat i altres activitats, entre 

les quals ha destacat el suport a la campanya Som Escola, l’actecommemoratiu dels 50 anys d’Òmnium –

amb homenatge els socis més veterans del Ripollès- o la projecció del documental Spain’s secret conflict a 

Ribes i el  lliurament dels premis literaris Sambori a Campdevànol. 

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 
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