Ribes de Freser, 23 de juliol de 2014

La programació d’agost del Cinema Catalunya,
un mes amb el millor cinema de l’any
Els Amics del Cinema hem preparat una programació increïble per aquest estiu. Pràcticament 40 dies els
espectadors podran posar-se al dia del millor cinema de l’any amb més de 20 films i 35 sessions. Els
films més reconeguts als Òscar o als Goyas, com Dallas Buyers Club, Blue Jasmine, Vivir es fácil con los
ojos cerrados, Philomena o l’obra mestra La Gran Belleza, films que han triomfat a taquilla com Ocho
apellidos Vascos, Las Brujas de Zugarramurdi o Las aventuras de Tadeo Jones. Tenim un espai per la versió
original subtitulada, pràcticament tots els dimarts d'agost.
A banda tindrem l’ocasió de tenir activitats molt especials, com el dia 11 d’agost amb la sessió doble de
cinema retro, amb una projecció a pantalla gran de dues pel·lícules de culte com són Pulp Fiction o
Alien amb un entrepà inclòs.
També gaudirem d’un especialíssima vetllada el dia 29 d’agost, els Amics del Cinema sortirem al carrer i
viurem una experiència que combinarà un concert d’Òpera fusionat amb Jazz, un sopar popular mentre
veiem cinema a la fresca amb la pel·lícula musical documental “I was never a rock star”, del grup
Brigada Cobalto i la pel·lícula Frozen de la factoria Disney, guanyadora de dos Òscars enguany.
I a més a més, el Festival Gollut... tot això a Ribes en poc més d'un mes.
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Festival Gollut
El 24 d’agost se celebrarà el Festival Gollut per primer cop a Ribes de Freser.
El petit festival d’un dia es 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. El Festival Gollut serà
una mostra de talent fotogràfic i audiovisual especialitzat en temàtica social.
Es lliuraran també per primera vegada els Premis Golluts, que són uns premis

locals que reconeixen valors global que reconeixeran també el contingut i els valors transmesos en les
obres.

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.
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