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Joaquim Roqué Prat
President dels Amics 
del Cinema de la Vall 
de Ribes de Freser i
director del Festival 
Gollut

«Volem que vingueu 
i gaudiu d’un  
certamen de primer 
ordre, ja un referent 
del país»

Presentació

Membres del jurat
Jurat curtmetratges

Carles Font. President del Cineclub Diòptria.
David ‘Callahan’ Ruíz. Cineasta, escriptor i di-
rector del Festicurs i d’Acocollona’t.
Imma Parada. Activista social, creadora de la 
Plataforma Altempordanesa per la Convivència 
i de la Coordinadora d’Entitats de l’Alt Empor-
dà. Membre del Grup d’Empordanesos per la 
Solidaritat.

Jurat fotogràfic

Pep Hubach. Fotògraf especialitzat en munta-
nya i esport. 
Patrícia Bobillo. Datecuenta, escola de comu-
nicació i fotoperiodisme. Guanyadora del Premi 
Gollut de Fotoperiodisme Datecuenta.
Anna Boyé. Fotògrafa i antropòloga.

Jurat Miquel Porter i Moix

Francesc Arnau. Cineclub Amics del Cinema de 
la Vall de Ribes.
2 cineclubistes catalans. Pendents de selecció.

Aquesta edició del Festival Gollut ja 
és la quarta. Fem un salt endavant 
per a convertir-nos en un certamen 
que s’estén pel territori amb l’ob-
jectiu de fer-lo sostenible i assegu-
rar-ne el futur. Enguany compta amb 
27 sessions i amb 9 seus a diferents 
localitats, essent Ribes la principal. 
El Gollut visitarà Figueres, Ripoll, 
Cassà de la Selva, la Vall de Núria i 
puntualment Queralbs, Sant Joan de 
les Abadesses i el Centre Català de 
Basilea, a Suïssa.
Les novetats d’enguany són els films 
llargs de ficció, una secció de mun-
tanya, una de medi ambient i una 
de dedicada al Pirineu. Comptarem 
amb la presència d’alpinistes de re-
nom com Òscar Cadiach i Jordi Pons.
Us recomanem especialment la taula 
rodona Conflictes i gihadisme a Rús-
sia conduïda per una de les màximes 
expertes en el Caucas nord del país, 
la ribetana Marta Ter i l’excorres-

ponsal a Catalunya Ràdio a Rússia, 
Natàlia Boronat.
També tindrem sessions familiars 
amb el ball del Gollut, curts d’anima-
ció infantil ECIB i vermut organit-
zats amb Sotabosc, el festival de circ 
i famílies, un taller-espectacle d’om-
bres xineses del conte dels Golluts i  
la Vetllada de Fotoperiodisme.
Per altra banda, Ribes (i durant tres 
dies) tornarà a tenir dos cinemes, el 
Cinema Catalunya i el Teatre Muni-
cipal, que abans havia estat el cinema 
de la Cooperativa durant la II Repú-
blica i després el Cinema Puigmal i 
que va deixar de funcionar fa dèca-
des. Del 12 al 14 d’octubre es projec-
taran films simultàniament a dues 
sales. Els espectadors podreu triar la 
sala que voleu anar. ¿Quant de temps 
feia que no es podia fer això a Ribes?
Sense res més a dir-vos i esperant 
que el programa us agradi, ens tro-
bem al 4t Festival Gollut!

Jurat jove

Eduard Martínez, Júlia Molina, Clara Molina, 
Miquel Villarroya, Genís Zaragoza

Jurat medi ambient i muntanya

Xavier Fanlo. Guia de muntanya. Altitud Ex-
trem.
David Verge. Associació Excursionista de Pla-
noles.
Núria Ibáñez. Biòloga i regidora de l’Ajunta-
ment de Ribes de Freser.

Jurat llargmetratges

Sergi Díaz. Professional d’arts gràfiques i cine-
clubista.
Guillem Terribas. Presideix el Col·lectiu de Crí-
tics de Cinema de Girona, entitat responsable 
del funcionament del Cinema Truffaut de Giro-
na. Llibreter de la Lliberia 22 de Girona i activis-
ta cultural català.
Marta Ter. Periodista, productora i investigado-
ra de l’Observatori Euràsia.
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Vetllada
de la fotografia

Sessió
Especial

Fugir de l’oblit
Documental
Catalunya, 2016
90 min
Català

Sessió 1
Sessió 27 
Presentació  
amb Abel Moreno,  
director

camp de refugiats d’Argelers, del 
camp de concentració de Dachau, del 
camp d’extermini de Treblinka, de la 
matança d’Oradour-sur-Glane… 
Ara, als 91 anys, l’alzheimer de la 
Mercè, la seva dona, l’impulsa a tor-
nar a tots els llocs dels que va esca-
par, emprenent el que paradoxal-
ment serà la seva última fugida, la de 
l’oblit.

En Pitu s’ha passat tota la vida fu-
gint. Fugint del franquisme, del 

Projecció del documental. Film guanyador de 2 Premis Gollut 2016 al millor documental i al del públic. Amb 
la presència de Joaquim Roqué, director del Festival Gollut i intervenció d’Abel Moreno, director del film.

Abel Moreno

Programa de la sessió

22:10h. Projecció de la secció de reportatges 
de fotografia. 22:40h. Projecció del reportatge 
Cuidándonos, de Patricia Bobillo, guanyadora 
del Premi Gollut 2016 al millor reportatge de 
fotoperiodisme Datecuenta. 22:55h. Projecció 
dels reportatges. 23:30h. Lliurament del Pre-
mi Gollut a la trajectòria fotogràfica a Anna 
Boyé, fotògrafa i antropòloga. 0:00h. After 
Gollut, al bar de copes Flöks de la plaça del Mer-
cat.

Secció de reportatges de fotografia

Blau Pastel. Ivan Autet Planas, amb la locució 
de German Josep. Nombres olvidados. Júlia 

Tuxans Valls. Pilar. Júlia Tuxans Valls. Nosal-
tres també hem fet el cim. Pep Mota Estrada. 
Kárate, medicina social. Paulina Polkowska. 
La otra frontera. Marc Sanye. El hogar. Thierry 
Dana. Dependiente, perder la movilidad y 
vivir entre recuerdos del pasado. Ivan López 
Cano. L’antiga pedrera de Bakoteh. Cristian 
Sarmiento.

Reportatges

The fragile strenght. Patrícia Esteve. La otra 
orilla. Fernando del Cerro. Anna Boyé Repor-
tatge. Corriols de llum. Pep Hubach, amb la 
locució de l’autor. VallderibesXS Reportatge. 
Els Bastions Reportatge. AEP Reportatge. 
Associació Excursionista de Planoles.

Presentació del programa del 4t Festival Gollut. Amb la presència del Sr. Lluís Puig, Conseller de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya; del Sr. Marc Prat i Arrey, batlle de Ribes de Freser; un representant 
de la Diputació de Girona i del director del Festival Gollut, Joaquim Roqué.
Estrena del curt Tot per un gollut (Joaquim Roqué) realitzat expressament per al festival, que donarà 
l’entrada a totes les sessions del certamen. És un filmet en clau d’humor que retrata de manera crítica i 
divertida la societat de muntanya i protagonitzat pel membres del grup de Teatre d’Emergència.

Sessió 6

Inaugural
Sessió

Sessió 21 
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Palabras de Caramelo
Docu-ficció
Espanya, 2016
20 min
Muda

Sessions 8, 10 i 25

En un campament de refugiats del 
desert del Sàhara viu un nen sord 
que vol aprendre a escriure. Benvin-
guts al silenciós món de Kori i el seu 
millor amic, el camell Caramel.

Curtmetratge
Secció

Juan Antonio Moreno Amador

Madres de Luna

Dentro del sistema

The positive kids

Bolingo, el bosque del amor

Fantàstic-ficció
Espanya, 2017
15 min
Muda

Sessions 8, 10 i 25

Ficció
Espanya, 2017
12 min
Castellà

Sessions 8, 10 i 25

Documental
Catalunya, 2016
30 min
Swahili i anglès 
Subtitulat en català

Sessions 8, 10 i 25

Documental
Espanya, 2016
30 min
Anglès
Subtitulat en castellà

Sessions 8, 10 i 25

Madres de Luna és un conte sobre 
violència de gènere. Quatre dones de 
diferents llocs del món es troben uni-
des per la veu d’un nadó molt especi-
al: la nena que no va arribar a néixer 
d’elles, però que va viure en els seus 
ventres.

Una dona acudeix a l’oficina d’ocu-
pació per a sol·licitar l’atur. Segons 
la funcionària que l’atén, incompleix 
una llei per la qual no poden donar-li 
els diners que li corresponen.

Ara els nens africans VIH+ poden 
afrontar la malaltia no pas com una 
sentència de mort, sinó com una ma-
laltia crònica i viure així una vida 
amb les mateixes oportunitats que 
qualsevol altre nen. Alguns d’ells ex-
pliquen en aquest documental com 
és la seva vida.

Bolingo. El bosc de l’amor és un do-
cumental que explica la història del 
trajecte que des del cor d’Àfrica re-
alitzen les dones emigrants fins al 
nord del Marroc perseguint el somni 
europeu.

Alicia Albares

Francisco Javier Rubio

Dani Planas Labad

Alejandro G. Salgado
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5105, historia de una fuga de Mauthausen

Mi maleta

Mi regalo

Nomeolvides

Silencio

Documental
Espanya, 2017
29 min
Castellà

Sessions 8, 10 i 25

Documental
Catalunya, 2016
12 min
Castellà

Sessions 8, 10 i 25

Ficció
Espanya, 2016
5 min
Castellà

Sessions 8, 10 i 25

Ficció
Espanya, 2016
17 min
Castellà

Sessions 8, 10 i 25

Ficció
Espanya, 2016
13 min
Castellà

Sessions 8, 10 i 25

única destinació. Per Mauthausen 
van passar més de 7.000 espanyols. 
Un d’ells, Agustín Santos, el deportat 
5105, va idear al costat d’altres dos 
presoners un pla per evadir-se amb 
l’objectiu d’explicar al món l’horror 
que es vivia en aquestes instal·la-
cions. Fins a aquest moment ningú 
havia aconseguit escapar amb vida 
d’aquell camp d’extermini alemany. 
5105 Història d’una fugida de Maut-
hausen és la crònica d’aquesta evasió.

Al gener de 1941 Mauthausen i Gusen 
es van convertir en els únics camps 
de concentració nazis de Categoria 
III. De no tornada. Tots els qui eren 
enviats allí esperaven la mort com a 

En Manolo torna al pis on ha viscut 
tota la seva vida. Vol acomiadar-se de 
tots els bons moments que ha viscut 
allí i portar-los en la seva maleta.

Una noia compleix 16 anys. No sem-
bla feliç. Però està a punt de rebre el 
regal que més agrada a les noies de la 
seva edat.

Una setmana després de la mort del 
seu marit, la Silvia es trasllada a Ma-
did amb la seva filla, la María, per a 
estar més a prop del plató on la María 
treballa com a actriu. Uns mesos més 
tard, els seus pares li envien uns no-
moblidis per a recordar-li que els ha 
abandonat.

La Sara és una jove de 14 anys que 
està travessant un moment personal 
i emocional molt complicat. Una nit, 
mentre sopar, la seva mare tracta de 
desentranyar què és el que li passa.

Diego González

Cristina López Justribó

Gabriel Lúgigo

Miguel Berzal de Miguel

Carlos Palacios-Pelletier de la Lastra
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Abans de la nevada
Før snøen faller
Before the snowfall
Ficció
Noruega i Irac, 2013
105 min
Àrab
Subtitulat en català

Sessió 11
Presentació de Txell 
Bragulat, Mostra 
de Cinema Àrab i 
del Mediterrani de 
Catalunya

Un noi de setze anys embolicat en 
plàstic i ficant-se a la cisterna d’un 
camió ple de petroli en cru. Així és 
com comença l’esperat llargmetratge 
de Hisham Zaman. Abans de la neva-
da és una road movie poc convencio-
nal sobre la família, l’amor, la digni-
tat i l’honor. Siyar és l’home de més 
edat de la família. Quan la seva ger-
mana s’escapa del seu casament, sent 
l’obligació de trobar-la i restaurar 

la reputació de la família. La perse-
cució de la seva germana esdevé un 
perillós viatge d’est a oest, on la col-
lisió entre les tradicions i l’estil de 
vida occidental, li plantegen el repte 
de trobar-se ell mateix. A Istanbul 
troba una jove Evin, també perduda 
entre les fronteres d’Europa. Experi-
menten l’amistat i l’enamorament. 
Evin decideix de viatjar amb ell, sen-
se conèixer els seus plans.

Hisham Zaman

Llargmetratge
Secció

9 días en Haití
Documental
Espanya, 2015
38 min
Castellà, crioll haitià, 
francès i anglès
Subtitulat en castellà

Sessions 6, 7 i 23

la crisi, amb un caiguda acumulada 
dels seus fons d’un 68% des de 2010. 
En el cas específic de la cooperació 
amb Haití el descens ha estat d’un 
92%. El director recull els somnis i la 
creativitat dels nens que van a un ta-
ller d’animació i defensa, a la cinta, el 
seu dret a un futur millor. Per a ells, 
i per a milions de criatures en molts 
països, la cooperació internacional 
és essencial per a poder construir 
aquest futur.

J.A. Bayona retrata a  9 dies en Hai-
tí  el dia a dia del país caribeny i la 
seva lluita contra la pobresa, amb 
l’ajuda de la mainada de l’escola del 
camp de desplaçats de Corail-Cesse-
lesse. Aquesta escola és un projecte 
que lluita per sobreviure cada any 
per a poder seguir donant educació 
i alimentació bàsica a 400 infants 
desplaçats després del terratrèmol 
de 2010. La Cooperació al Desen-
volupament ha estat la política més 
retallada pel Govern des de l’inici de 

Juan Antonio Bayona
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Estoy embarazada en Rumanía
Sunt însărcinată în 
România
Documental
Romania, 2016
78 min
Romanès
Subtitulat en castellà

Sessió 12
El documental explora la situació de les dones embarassades dins de Roma-
nia, un país que té l’índex de mortalitat de nens més alt de la Unió Europea.

Jesús del Cerro

Sasha

Sol blanc

Documental
Catalunya, 2016
54 min
Rus i català  
Subtitulat en català

Sessions 7 i 23

Seto Surya
Nepal, EUA, Catar i 
Països Baixos, 2016
90 min
Nepalès
Subtitulat en català

Sessió 3

En Sasha és un nen de nou anys que 
té dues vides completament dife-
rents. És un nen que viu a Ucraïna 
amb una mare que té sis fills de tres 
pares diferents amb només 26 anys, i 
en situació de pobresa i misèria aug-
mentada per la guerra amb Rússia. 
Aquest nen arriba a l’estiu a Catalu-
nya amb una família d’acollida, i això 
li suposa una diferència molt gran.

en rebre la notícia de la mort del seu 
pare. 
Film guanyador de diversos Premis 
al Festival Internacional de Films de 
Fribourg. 

Explica les disputes entre dos ger-
mans que es troben per anar a lluitar 
amb els maoïstes contra el Règim. 
Chanda, que feia deu anys que havia 
deixat el poble de la família, situat a 
les muntanyes de Nepal, torna a casa 

Fèlix Colomer

Deepak Rauniyar

Gurumbé: canciones de tu memoria negra
Documental musical
Espanya, 2016
72 min
Castellà

Sessions 17 i 22

Amb l’explotació comercial de les co-
lònies americanes, arriben al port de 
Sevilla centenars d’africans per a ser 
venuts com a esclaus. Alguns seran 
exportats a les colònies i uns altres 
romandran a la ciutat.

M. Ángel Rosales



8

Solo BASE: From climbing to jumping

Muztagh Ata 2011

Art of route setting

Pioners

La Pemba torna a Goli

Documental
Catalunya, 2016
38 min. Castellà

Sessió 6
Amb Xavier Coll

Documental
Catalunya, 2011
45 min. Català

Sessió 20
Amb Pito Costa

Documental
Catalunya, 2016
43 min
Castellà

Sessió 20

Documental
Catalunya, 2014
81 min
Català

Sessió 20
Amb Miquel Vilaplana

Documental
Catalunya, 2017
53 min. Nepalès 
Subtitulat en català

Sessió 13
Amb Josep Pérez, 
director, i la Pemba

Segueix el camí de David Fusté jun-
tament amb el seu amic Turko, dos 
forts escaladors que es converteixen 
en saltadors BASE amb la finalitat de 
fer realitat els seus somnis de volar.

Un grup d’alpinistes catalans del CE 
de Badalona i el Puigcastellar (César 
Armengol, Pedro Alcaraz, Adrià Déu 
i Pito Costa) coronen el 13 amb es-
quís al cim del Muztagh Ata (7.548 
m), a la serralada de Koun-Loun.

Patxi Arocena i Toti Vales són dos 
escaladors que porten anys equipant 
competicions d’escalada. El docu-
mental els segueix en la seva feina de 
creació de les vies pel Campionat del 
Món de Gijón i retrata la seva actitud 
enfront d’un treball tan especial.

Documental sobre els escaladors de 
postguerra (1940-1955) que van in-
troduir l’escalada moderna a Catalu-
nya. Mitjançant entrevistes amb els 
protagonistes i la repetició de les se-
ves vies, el film mostra les dificultats 
en què desenvoluparen la seva passió.

La Pemba, una xerpa de l’Himàlaia 
que fa nou anys que viu a Catalunya, 
torna al seu poble natal, Goli, a la 
vall de l’Everest, per a ensenyar-nos 
a través de deu persones que hi re-
sideixen com es viu en un dels llocs 
més remots del planeta.

Muntanya
Secció

Xavier Coll

Pito Costa

Pere Herms Clapers

Miquel Pérez i Miquel Vilaplana

Josep Pérez
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Un puente entre dos mundos

Fronteiras de enerxía animal

Refugiados

Chapapote… o no

Un pont entre deux 
mondes
Documental
Canadà, 2016
51 min
Castellà

Sessió 14

Documental
Espanya, 2017
20 min
Portuguès
Subtitulat en castellà

Sessió 14

Documental
Espanya, 2017
52 min
Castellà i anglès
Subtitulat en castellà

Sessió 14

Ficció
Catalunya, 2006
92 min
Castellà

Sessió 19
Amb Ferran  
Llagostera, director

El documental narra la història de camperols catòlics i musulmans de l’illa 
indonèsia de Flores que aconsegueixen sortir de la pobresa i transformar el 
seu entorn gràcies a l’ajuda de famílies europees i nord-americanes.

Les diverses variants d’energia animal van ser decisives per a supervivència 
dels habitants de la Raia Seca del Leboreiro, a la frontera galaico-portuguesa.

A escassos quilòmetres de Madrid es troba un centre de recollida amb més de 
135 primats. Ens endinsem en la naturalesa dels animals i dels encarregats de 
mantenir-los amb vida, un pare i la seva filla.

Les vivències d’un poble de la costa gallega durant els dies posteriors a l’en-
fonsament del Prestige. Anàlisi, en clau de comèdia negra, de l’angoixa mo-
tivada per aquesta catàstrofe, els problemes quotidians dels veïns, el com-
portament dels polítics i la convivència amb els voluntaris acabats d’arribar.

Medi ambient
Secció

Pascal Gélinas

Plácido Romero

David Rodríguez Muñiz

Ferran Llagostera
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Valadredo

Xerallo: l’oblit entre les muntanyes

El viatge de la Fitz

Docu-ficció
Catalunya, 2015
25 min
Català

Sessions 4 i 16
Amb Oriol Riart, 
director

Documental
Catalunya, 2017
21 min
Català

Sessió 16

Documental
Catalunya
13 min
Català

Sessió 16

llars Sobirà i la batalla del Valadredo, 
l’activitat de les unitats guerrilleres 
republicanes a la rereguarda fran-
quista i la immediata postguerra, en 
la que els habitants de les zones més 
pròximes al front van trobar en la 
venda de metralla i material bèl·lic 
un mitjà econòmic per a sobreviure. 

Descriu una de les batalles més cru-
entes i alhora més desconegudes que 
va tenir lloc al Pirineu català durant 
la Guerra Civil Espanyola: la bata-
lla de la muntanya de Valadredo, 
als termes municipals de Llavorsí i 
Rialp. El documental es divideix en 
tres parts: l’arribada del front al Pa-

Situada al mig de les muntanyes, Xe-
rallo era una fàbrica cimentera amb 
una colònia d’habitatges: hi vivia 
molta gent, s’hi feien festes, hi havia 
un cinema… El 1970 va començar a 
tancar fins al 1973, quan es va tancar 
definitivament. A través dels records 
d’en Ramon i la Maribel, els autors 
retraten la vida a la fàbrica i a la colò-
nia i les vivències tristes i felices.

Directors: Jana Araguàs, Maria Baron, Clara Bastida, Isabel Borràs, Marina Cardona, Agustí Codina, Naila Escobo-
sa, Anna Expósito, Cristina Gimó, Carlota Luque, Ares Oliva, Gerard Simó, Àlex Uriach. Amb l’acompanyament 
de Glòria Llompart, Joan Aguilar (professors) i Alba Cros (cineasta). Amb la participació de Maribel Romera Ro-
dríguez i Ramon Consul Vicent. És un film del programa Cinema en curs.

Amb Pito Costa, director, i els 
ramaders de Serrat.
La Fitz és una euga del poble de Ser-
rat (Queralbs) que inicia el viatge 
anual de la transhumància de bestiar 
per a gaudir de bones pastures.

Pirineu
Secció

  Oriol Riart Arnalot

Alumnes de l’INS Tremp

  Pito Costa

I en acabar…

0:00h. After Gollut. Al bar de copes Flöks, a la plaça de l’Ajuntament de Ribes de Freser.
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Las herederas

Més enllà del Kumbakharna

Els conflictes polítics i gihadisme a Rússia

Vivències

Documental de 
fotografia
Catalunya, 2017
30 min
Castellà

Sessió 19
Amb la presència 
d’Anna Boyé

Conferència

Documental
Catalunya, 2013
45 min

Sessió 24
Amb la presència 
d’Òscar Cadiach

Taula rodona
i projecció de films

Vides inacabades

Operació antiterro-
rista al Daguestan

Sessió 9

Conferència i  
projecció del film

Sessió 15
Amb la presència  
de Jordi Pons

persones, les tradicions ancestrals 
de les quals —denominades Adat— 
situen a la mare en el centre de la so-
cietat. Allí les dones hereten la casa, 
la terra i els béns de la família, que 
passen de mares a filles. El llinatge el 
transmeten elles i el consens o acord 
mutu entre home i dona és la base 
que sustenta la vida.

A Sumatra, a l’oest de l’illa, viuen els 
Minangkabau, una comunitat ma-
triarcal de més de quatre milions de 

Guia UIAGM, càmera d’altura, i pri-
mer occidental en escalar el segon 
graó de l’Everest en lliure, 2 cops al 
CIM sense oxigen artificial. K2 Ma-
gic Line. El 28 d’agost de 1985 fou, 
juntament amb Antoni Sors i Carles 
Vallès, el primer alpinista català en 
assolir el cim de l’Everest.
En acabar la conferència i la projec-
ció del film hi haurà un refrigeri per 
a tots els assistents.

Un homenatge d’Òscar Cadiach al 
poble sherpa. Òscar Cadiach i Puig 
és un alpinista català. Alpinista, 

i Natàlia Boronat, excorresponsal de 
Catalunya Ràdio a Rússia. Moderada 
per Albert Requena, periodista de 
Catalunya Ràdio.
Es projectaran els films de Marta 
Ter Vides inacabades (25 min) i Ope-
ració antiterrorista al Daguestan (10 
min). En acabat, galetes Gollut del 
Forn Sant Jaume i una copa de cava.

Amb Marta Ter, investigadora i es-
pecialista en Rússia i nord del Caucas 

Jordi Pons Sanginés és un alpinista 
català. És considerat un dels pares de 
l’actual generació d’alpinistes i esca-
ladors de Catalunya i de tot l’Estat 
espanyol, amb ascensions a parets 
mítiques.

El món amb ulls d’aquí
Secció especial

Anna Boyé

Òscar Cadiach

Marta Ter

Jordi Pons

Preu sessió: 12,40€ adults i 7,45€ nens. Inclou: tren Cremallera (13 oct). Inscripció al web del Festival Gollut i 
pagament de l’entrada-bitllet a les taquilles del Cremallera de la Vall de Núria el mateix dia abans de la sessió.



12

La petita Margarida, la nena golluda

Projecció de curts d’animació per a famílies

Taller-espectacle 
d’ombres xineses 
per a pares i nens
2 hores

Sessió 18

El conte de la petita Margarida

La Margarideta és una nena molt baixeta, molt més baixeta que la resta de nens. A la seva família tots 
són nans. Cada dia ha d’anar a cercar aigua a una font que és lluny de casa seva. Una gran paret travessa 
el seu poble, i no pot anar a l’escola perquè aquesta és a l’altra banda del mur. Un dia, en Pere, un nen alt 
que viu a l’altra banda, s’enfila a la paret, comencen a parlar i es fan amics. La Margarideta comença a 
descobrir el món on viuen els que són més alts que ella.

Programa de la sessió

11:00-14:00h. Jocs tradicionals a la plaça del 
Mercat. 
12:00h. Projecció dels curts d’animació EICB.
13:00-13:30h. El ball del capgròs del Gollut i 
dels gegantons i capgrossos dels Gegants de Ri-
bes, a la plaça del Mercat. 
13:30-14:00h. Vermut popular. 
En col·laboració amb Sotabosc: famílies i circ 
a la fresca i l’Escola de Cinema de Barcelona 
(ECIB).

Animació
1 hora
Producció:
Escola de Cinema
de Barcelona (ECIB)

Sessió 5

A més a més, amb el joc de projec-
cions d’ombres del primer cinema, 
coneixeran la increïble història dels 
Golluts de Ribes.
Amb Artur Díaz i la col·laboració de 
la Federació Catalana de Cineclubs.

En aquest taller, pares i fills apren-
dran que amb coses quotidianes com 
les pròpies mans o els elements reta-
llats, poden ser utilitzats per a expli-
car una història o, simplement, com 
un element de diversió.

Artur Díaz

ECIB

Curts d’animació EICB

Animal resources. Xavi Brunet. Caballos de 
tiza. David Cánovas. Chorizo de chorizos. Fer-
riol Tugués. Dragón. Jose Adrián Vidal. Dublin 
Bits. Suzie Bergeron. El castigo. Nelson Fer-
nandes. Flames. Ovidi Simó. Menu. Verónica 
Castillo. Roger. Sonia Cendón, Sara Esteban, 
Arnau Gòdia, Ingrid Masarnau i Martí Mon-
tañola. Telegram. Anna Milozzi. Ranaway. Ge-
orgina Díaz, Arturo Lacal, Alba Medinyà i Va-
nessa Silva. Musicidio. Ferriol Tugués.

Familiar
Sessió
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Anunci de premis i projecció de les obres
guanyadores
El dia 26 d’octubre clou el Festival Gollut. En aquesta sessió, la més especial de totes, es projectaran 
els millors films i esdevé el resum de tot el certamen. Durant aquesta sessió s’anunciaran els següents 
guardons i es faran entrega dels premis honorífics.

Sessió 26

Guardons

Premi Gollut al millor documental
Premi Gollut al millor curtmetratge
Premi Gollut al millor film de muntanya i 
medi ambient Vall de Núria
Guardó dotat amb una estada per a dues perso-
nes a la Vall de Núria.
Premi Gollut del públic per votació popular
Premi Gollut jove
Premi Gollut al millor reportatge de fotope-
riodisme Datecuenta
Guardó dotat amb un curs a l’escola i un lot de 
productes valorat en 500 euros.
Premi Miquel Porter i Moix
Guardó atorgat per cineclubistes de la Federació 
Catalana de Cineclubs i els Amics Miquel por-
ter, dotat amb 150 euros.

Premis honorífics

Premi Gollut a la trajectòria d’un cineasta o 
professional de la comunicació
Lliurament d’un dels premis honorífics d’aques-
ta edició a Toni Albà (Vilanova i la Geltrú, 1961), 
humorista, actor i director de cinema català. 
Albà va començar la seva carrera a França amb 
l’espectacle Opération Fu, amb el qual va voltar 
durant cinc anys per 29 països. Va formar part 
de l’equip del programa radiofònic Minoria Ab-
soluta i actualment és conegut per les seves imi-
tacions als programes de TV Polònia i Crackòvia.

Sessió 19. Entrega dia 13/10 a les 19h

I en acabar…

0:00h. Concert de The Taffaners. Com ja esde-
vé una costum des de la primera edició, el grup 
de música folk i tradicional The Taffaners, ac-
tuarà en la 4a edició del Festival Gollut i inter-
pretarà en directe la cançó dels Golluts, i altres 
cançons del seu repertori.
1:00h. After Gollut. Al bar de copes Flöks, a la 
plaça de l’Ajuntament de Ribes de Freser.

Cloenda
Sessió

Premi Gollut a la trajectòria fotogràfica
Lliurament d’un dels premis honorífics d’aques-
ta edició a Anna Boyé, fotògrafa i antropòloga.

Sessió 21. Entrega dia 13/10 a les 22h
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de programació
Graella

Lloc i 
població

Data Hora Secció / 
Sessió

Film / Obra / Activitat Presència d’autors / 
Ponents

Preu

1 Auditori Sala de 
Núria
Queralbs

16/09 19:00 Sessió  
especial

Fugir de l’oblit No Amb Abel Moreno, 
director del film

Grat.

2 Auditori Jaume 
Nunó-El Palmàs
Sant Joan de les 
Abadesses

23/09 22:00 Sessió  
especial

Son duros los días sin 
nada  

No Intervenció en vídeo 
d’una  de les directores, 
Laura Herrero

Grat.

3 Sala Laya, Filmo-
teca de Catalunya
Barcelona

28/09 18:30 Llargmetratge Sol blanc No Presentació del festival  
Gollut a Barcelona 

4€

4 Museu Etnogràfic
Ripoll

29/09 20:00 Pirineu Valadredo No Amb Oriol Riart, direc-
tor del film

Grat.

5 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

30/09 12:00 Família Curts d’animació ECIB
Ball  del Gollut
Activitat Sotabosc

No 2€

6 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

30/09 18:30 Sessió  
inaugural
Muntanya
Llargmetratge

Solo BASE: From clim-
bing to jumping 
9 días en Haití

Sí Amb la presència del 
conseller de Cultura, sr. 
 Lluís Puig i el batlle de 
Ribes, sr. Marc Prat

6€

7 Sala Teatral, La 
Cate
Figueres

5/10 21:00 Llargmetratge 9 días en Haití 
Sasha

Sí 6€

8 Sala Toni Montal, 
La Cate
Figueres

6/10 20:30 Curtmetratge Vegeu secció Curtme-
tratges (p. 4 i 5).

Sí 6€

9 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

7/10 18:30 El món amb 
ulls d’aquí

Taula rodona: 
Conflictes  polítics i 
gihadisme a Rússia

No         Amb Marta Ter i Natàlia 
Boronat. Moderat per 
Albert Requena.

6€

10 Sala Toni Montal, 
La Cate
Figueres

7/10 18:30 Curtmetratge Vegeu secció Curtme-
tratges (p. 4 i 5).

Sí 6€

11 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

12/10 12:00 Llargmetratge Abans de la nevada Sí         Amb Txell  Bragulat, 
directora de la  Mostra 
de Cinema Àrab i Medi-
terrània de Catalunya 

6€

12 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

12/10 17:00 Llargmetratge    Estoy embarazada en 
 Rumanía

Sí 6€

13 Teatre Municipal
Ribes de Freser

12/10 17:00 Muntanya La Pemba torna a Goli Sí Amb l’autor, Josep 
Pérez, i la Pemba

6€

14 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

12/10 19:00 Medi ambient Un puente entre dos 
mundos 
Fronteiras de enerxía 
animal
 Refugiados

Sí 6€

15 Teatre Municipal
Ribes de Freser

12/10 18:30 El món amb 
ulls d’aquí

Conferència
Vivències

No Amb la presència de 
Jordi Pons

6€

16 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

12/10 22:00 Pirineu Valadrero
 Xerrallo: l’oblit entre 
muntanyes 
El viatge de la Fitz 

No Amb Pito Costa i rama-
ders de Queralbs

6€

17 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

13/10 12:00 Llargmetratge Gurumbé: canciones 
de tu  memoria negra

Sí 6€

18 Teatre Municipal
Ribes de Freser

13/10 Família Ombres xineses: “La 
Margarita,  la nena 
golluda”

No 6€

ConcursNúm
Sessió
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Amplia la informació de cada sessió del programa del web a www.festivalgollut.com.
Entrades gestionades per cada seu. Compra presencial a cada taquilla.
Preu entrada individual a Ribes de Freser: 6 euros. Preu abonament a Ribes de Freser: 28 euros (17 sessions a triar).

Lloc i 
població

Data Hora Secció / 
Sessió

Film / Obra / Activitat Presència d’autors / 
Ponents

Preu

19 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

13/10 17:00 Medi ambient
Fotografia

Chapapote o no  
Las herederas 
Lliurament del premi 
Gollut  a Toni Albà

Sí Amb la presència de 
Ferrran Llagostera
Amb la presència 
d’Anna Boyé

6€

20 Teatre Municipal
Ribes de Freser

13/10 17:00 Muntanya Muztach Ata 2011 
Art of route setting
 Pioners

No Amb la presència de 
Pito Costa i Miquel 
Vilaplana

6€

21 Plaça del Mercat
Ribes de Freser

13/10 22:00 Fotografia Vegeu secció Vetllada 
de la Fotografia (p. 3)

Sí 6€

22 Sala Galà
Cassà de la Selva

13/10 21:00 Llargmetratge Gurumbé: canciones 
de tu  memoria negra

Sí Grat.

23 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

14/10 12:00 Llargmetratge Sasha
9 días en Haití

Sí 6€

24 Auditori Vall de 
Núria
Queralbs

14/10 16:30 El món amb 
ulls d’aquí

Conferència
Més enllà  del Kumb-
hakarna

Sí Amb la presència 
d’Òscar Cadiach

*

25 Teatre Municipal
Ribes de Freser

14/10 17:00 Curtmetratge Vegeu secció Curtme-
tratges (p. 4 i 5).

No Amb la presència de 
Cristina López Justribó

6€

26 Cinema Catalunya
Ribes de Freser

14/10 22:00 Clausura i 
entrega de 
premis

Anunci i projecció 
dels guanyadors del 
premis Gollut 2017
Concert The Taffaners

Sí 6€

27 Cinema Neues 
Kino , Casal Català 
de  Basilea
Suïssa

18/11 18:00 Sessió  
especial

Fugir de l’oblit No Amb Abel Moreno, 
director del film i Joa-
quim Roqué, director 
del Festival Gollut

Entitats col·laboradores: subseus

Entitats organitzadores Entitats cofinançadores

Entitats col·laboradores: premis

Entitats col·laboradores: continguts, logística, organització i rodatge del curtmetratge-espot

ConcursNúm
Sessió



info@catalunyaparkhotels.com - www.catalunyaparkhotels.com

c/ Sant Quintí 37
972 72 70 17

Ribes de Freser

Pg. Salvador Mauri
972 72 71 98

Ribes de Freser

10% DE DESCOMPTE EN ALLOTJAMENT

Ctra de Pardines, km 0.5
Ribes de Freser - 972 728 820
www.campingvallderibes.com
info@campingvallderibes.com

10% EN ALLOTJAMENT
EN BUNGALOUS

El val es lliurarà físicament a l’entrada
amb els abonaments del Festival Gollut

www.valldenuria.com PER AL CREMALLERA
VAL 2X1

CASES DE TURISME
RURAL EL REDALL

Can Coderch (Ribes Altes)
Can Bonada (Serrat-Queralbs)

info@elredall.com
www.elredall.com

10% EN ALLOTJAMENT

HOTEL RURAL-SPA
RESGUARD DELS VENTS****
Ribes de Freser - 972 72 88 66
info@hotelresguard.com
www.hotelresguard.com

50% EN CIRCUIT SPA

hostal
les roquetes

Ctra. Ribes, 5
Queralbs

972 72 73 69

Mitja pensió
per a 2 persones 
en habitació twin

per 90€/hab

www.hostalroquetes.com - info@hostalroquetes.com

c/ Sant Quintí, 55
Ribes de Freser

972 727 018 - 972 727 400

10%
EN ALLOTJAMENT
+ ESMORZAR O EN

MITJA PENSIÓ

ribes@hotelsantantoni.net - www.hotelsantantoni.net

El Baell (Campelles)
Tel: 972 72 73 50
info@hotelterralta.com
www.hotelterralta.com

20% DE DESCOMPTE
EN ALLOTJAMENT
I RESTAURANT

UNIÓ DE BOTIGUERS
           DE RIBES
      DE FRESER

Ctra. de Puigcerdà, 8
Ribes de Freser 972 28 17 56

Menjars per a
emportar

DESCOMPTES FESTIVAL GOLLUT

Els descomptes turístics només són vàlids presentant l’entrada del festival i durant els dies del festival.
No és acumulable a altres descomptes. És imprescindible fer la reserva prèvia per telèfon o correu electrònic.


