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Presentació

Membres del jurat

d’aquest tipus. També s’obre a noves pobla-
cions, amb la sinergia de cineclubs, cinemes i 
entitats locals amb sensibilitat social.
Gairebé 200 projectes presentats de 61 naci-
onalitats diferents d’arreu del món, 13 seus 
territorials a Catalunya i la previsió de més 
d’un miler d’espectadors. Aquestes són les 
xifres que resumeixen la cinquena edició del 
Festival Gollut, la mostra de cinema com-
promès, de fotoperiodisme, muntanya i medi 
ambient, que organitzen anualment els Amics 
del Cinema de la Vall de Ribes. Enguany se ce-
lebrarà del 12 d’octubre al 3 de novembre del 
2018. La seu principal segueix essent Ribes de 
Freser, on realitzarem 21 sessions, els dies 12, 
13, 20 i 27 d’octubre i l’1, 2 i 3 de novembre.
Un festival de poble que s’estén pel territori 
que, a banda de les projeccions del festival, 
programa conferències, exposicions, tallers, 
visites guiades i sessions especials.
T’animem a descobrir totes les activitats que 
farem en el nostre programa i que hi partici-
pis activament.
Ens trobem al 5è Festival Gollut!

L’eix temàtic del Festival Gollut 2018 serà les 
dones i els seus drets i, en aquest sentit, tot el 
festival tindrà una perspectiva marcada de 
gènere i de visualització de tot el moviment 
dels darrers temps. Aquesta empremta es 
veurà tant en els films projectats com en el 
jurat principal, format exclusivament per do-
nes. Però també quedarà demostrat en el Pre-
mi Gollut a la Trajectòria Cinematografia i 
Audiovisual, que aquest any es donarà a Isona 
Passola, defensora del paper de la dona a la in-
dústria del cinema i com a creadora cultural. 
Pel que fa al Premi Gollut a la trajectòria fo-
togràfica recau en el prestigiós fotoperiodista 
Kim Manresa, que ha dedicat la seva vida a fer 
denúncia social, a defensar els drets humans, 
i sobretot, la dignitat de les dones i dels homes 
amb la seva càmera.
Aquesta edició del Festival Gollut ja és la 
cinquena. Després del salt endavant que va 
suposar la quarta edició, on el certamen va 
començar a ser més territorial, en la cinquena 
edició s’estén encara a més poblacions petites, 
que no disposen de cinema ni de certàmens 

Joaquim Roqué Paret
Director del Festival 
Gollut i president 
dels Amics del Cine-
ma de la Vall de Ribes 

«El Festival 
Gollut, enguany, 
amb més veu de 
dona que mai»

Jurat Llargmetratges (principal)

Aurora Maquinay. Pedagoga 
d’Educació en Comunicació Audio-
visual
Núria Font Serrano. Professora de 
la Universitat de Barcelona
Francesca Prats Tur. Historiadora i 
Tècnic en Lectura de la Imatge

Jurat Curtmetratges i jurat Premi 
Miquel Porter i Moix

Jesús Galindo. Cineclub la Seu 
d’Urgell
Enric Roca. Cineclub Manresa
Jaume Palmés. Cineclub Amics del 
Cinema de la Vall de Ribes

Jurat Medi ambient

Núria Ibáñez Resplandis. Biòloga 
especialitzada en gestió del medi 
ambient i membre de Crataegus
Àlex Medrano Foz. Geògraf especi-
alitzat en gestió del medi ambient i 
membre de Crataegus
Armand Casadó Tortosa. Biòleg 
especialitzat en gestió del medi am-
bient i membre de Crataegus
Josep Cabayol. Periodista mediam-
biental i president de SICOM, Soli-
daritat i Comunicació

Jurat Muntanya

David Verge. Associació Esportiva 
Planoles

Ramon Mussach. Crític de cinema 
i cinèfil
Oriol Mestre. Tècnic esportiu en 
alta muntanya

Jurat Fotogràfic

Marc Sanyé. Fotoperiodista. Gua-
nyador del Premi Gollut de Fotope-
riodisme Datecuenta 2017
Oscar Dhooge. Datecuenta, Escola 
de Comunicació i Fotoperiodisme
Kim Manresa. Fotoperiodista
Jordi Play. Fotoperiodista

Jurat Jove

Gerard Ferrer, Genís Zaragoza i 
Irene Cabrera

Preus i abonaments

Entrades

1 sessió a Ribes de Freser: 6 euros
Entrada de dia a Ribes de Freser: 12 euros

Abonaments

23 activitats a Ribes de Freser: 28 euros
21 activitats a Ribes de Freser (lot jove): 12 euros
2 sessions a Planoles + 1 a Ribes de Freser: 12 euros
23 activitats a Ribes de Freser + Planoles socis Cine-
club Amics del Cinema: 20 euros



El ball del capgròs
A la plaça del Mercat i al Casal de 
Cultura

Sessió 14

Durant molts moments del Festival 
Gollut ens acompanyarà el capgròs 
Gollut, que ballarà conjuntament 
amb els altres capgrossos dels Ge-
gants de Ribes a la plaça del Mercat. 
Es barrejarà amb les famílies i els 
convidarà a les sessions del Festival 
Gollut més indicades per a famílies. 
Ens dirigirem a l’espai de l’exposició 
de «L’altra frontera», on s’inaugura-
rà l’exposició amb el fotògraf Marc 
Sanyé i després ens dirigirem a la 
sala d’exposicions del Casal de Cul-
tura, on s’inaugurarà l’exposició del 
mateix autor, «9 km». Un cop aca-
bada la inauguració es realitzarà un 
vermut popular.

Taller: ¿com es fan els 
dibuixos animats?
Taller de dibuixos animats per a la 
mainada
Al Cinema Catalunya

Sessió 19

Us proposen descobrir l’origen del 
cinema i l’animació entenent els 
seus principis, la il·lusió òptica del 
moviment, per mitjà de la creació de 
joguines òptiques. Crearem una pe-
tita història o una anècdota per mit-
jançant aquestes joguines òptiques i 
anirem pas a pas per tal d’estimular 
la percepció i capacitat narrativa 

Les costures de la 
pell   Documentari

No Dust Films
Índia | 2013
60 min | VOSC

Sessions 2, 52 i 55

Beirut D.C. Seeing 
the self   Documentari

Beirut D.C.
Líban | 2016
45 min | VOSC

Sessió 13

Joana Biarnés, una 
entre tots   Documentari

Jordi Rovira i Òscar Moreno
Catalunya | 2016
72 min | VOC

Sessió 53

dels nens.
Taller realitzat per la Federació ca-
talana de cineclubs.

Visita guiada als 
entorns dels golluts 
de Ribes
Miquel Sitjar
Pels entorns de Ribes

Sessió 28

Els Golluts de la Vall de Ribes van 
ser una comunitat discriminada du-
rant segles pel seu mal aspecte. El 
Festival Gollut els hi deu el nom. A 
finals del segle xix, Miquel de Mo-
rayta, polític, advocat i periodista, 
va descobrir al seu pas per la Vall de 
Ribes  l’existència d’una comunitat 
de nans que vivien plegats a prop 
del castell de Sant Pere. Vivien en 
cabanes, en condicions infrahuma-
nes, tenien una petita alçada, vivien 
aïllats de la resta dels veïns per tenir 
desenvolupat un goll. Una història 
fascinant que sorprèn als més exi-
gents. La visita és realitzada per Mi-
quel Sitjar, historiador i membre de 
Ruris Amatoris.

El nen i el món
Alê Abreu
Brasil | 2013
80 min | Sense diàlegs
A partir de 7 anys

Sessió 40

Un nen petit viu amb la seva família 

en una idíl·lica zona rural del Brasil, 
fins que el seu pare ha de marxar a 
treballar a la ciutat. El nen decideix 
emprendre un viatge per trobar-lo, 
una aventura apassionant que el 
portarà a descobrir un altre món 
controlat per la tecnologia, les mà-
quines i els mitjans de comunicació. 
Una realitat que el nen contemplarà 
amb els seus ulls d’infant, intentant 
sobreviure sempre de la manera més 
juganera i innocent.
Un viatge líric i oníric que il·lustra 
els dilemes del món actual sota la 
mirada innocent d’un nen. Una ex-
cepcional joia de l’animació actual.
Nominada als premis Oscar 2016 i 
guanyadora de nombrosos premis 
internacionals.

Pel medi ambient, 
tenim molt a fer
Crataegus, associació  
mediambiental
Per a tots els públics

Sessió 51

A partir de diferents activitats ens 
haureu d’ajudar a descobrir noves 
formes d’ajudar al planeta ara que 
és quan més ho necessita. Les acti-
vitats que farem estaran dedicades a 
energies renovables, tractament de 
residus i mobilitat sostenible.

Gollut Kids

Sessió especial: cinema amb valors



L’Ainhoa té 9 anys i se n’anat de casa. Tan 
sols s’ha endut la seva motxilla del col·legi i 
un Playmobil. Ainhoa és un conte que, més 
enllà d’intentar adormir els nens, tracta de 
despertar els adults.

Iván Sainz-PardoAinhoa   Ficció

Espanya | 2017
18 min
Castellà

Sessions 42 i 46

Història d’una noia que es casa seguint els 
consells de sa mare, tot i que en el seu matri-
moni no hi manquen episodis de violència. 
Durant la trama es donen circumstàncies 
sorprenents, per les quals ella recupera la 
seva felicitat, tenint per còmplice qui menys 
s’imagina. Un relat social de violència de gè-
nere, amb dosis de d’humor subtil.

Jesús de Fariña2x1=1   Ficció

Espanya | 2017
20 min
Castellà

Sessions 42 i 46

La Marta i en Pablo han quedat per sopar. 
Durant la vetllada descobrirem els ets i uts de 
la seva relació, i comprovarem que tots, d’una 
manera o altra, ens mereixem una segona 
oportunitat. 

Carlos Bigorra BadíaMenú   Ficció

Espanya | 2017
19 min 47 seg
Castellà

Sessions 42 i 46

La falta d’aigua potable ha canviat les normes 
de la societat tal com la coneixíem. Aquells 
que encara no han mort han intentat sobre-
viure en un entorn hostil i desolador. Com-
posts per un 72% d’aigua, els humans neces-
siten mantenir estable aquest percentatge 
per no trencar el fràgil equilibri del que de-
penen de la seva vida.

Lluís Quílez72%   Ficció

Catalunya | 2018
20 min
Sense diàlegs

Sessions 42 i 46

Marco Pietrantuono camina per Lampe-
dusa tot recitant els noms de les víctimes del 
3 d’octubre de 2013, quan van morir més de 
500 migrants que intentaven arribar a Euro-
pa. És una persona amb una memòria auto-
biogràfica extraordinària. Si els noms de les 
víctimes són declarats per una persona que 
mai no oblidarà els seus noms, es recordaran, 
de manera simbòlica, viva, per sempre.

Enrico ChiarugiRemember everything, to not forget anyone   Documentari

Itàlia | 2018
2 min 45 seg
Italià

Sessions 42 i 46

El joc de cada dia d’en Leo, a casa, són els «in-
dis i cowboys». Avui, amb cinc anys, aprendrà 
un nou joc.

Emília RuizIndios y vaqueros   Ficció

Catalunya
4 min
Castellà

Sessions 42 i 46

Secció curtmetratge



L’escriptora Alba Durán prepara la nova no-
vel·la. Mentrestant, en Matías sobreviu com 
pot als fantasmes del seu passat familiar. Una 
trucada, una conversa…

Fernando Pozo GarcíaBlock 24   Ficció

Catalunya | 2018
12 min
Castellà

Sessions 42 i 46

Una nena petita vol ensenyar el dibuix que ha 
fet a la seva família, però tothom està ocupat 
amb els seus telèfons mòbils. Quan es diri-
geix al seu avi, resulta que s’acaba de morir 
fa uns minuts sense que ningú no se n’hagi 
adonat.

Saman HosseinpuorThe last embrance   Ficció

Iran | 2018
4 min
Sense diàlegs

Sessions 23, 42 i 46

Dos germans, en Javier (11) i la Laura (9), 
juguen a passar-se una bola del món. Cada 
vegada que la bola arriba a un d’ells, aquest 
ha de col·locar el dit a l’atzar sobre un país. 
El destí que en surti serà el lloc on els nens 
hauran d’anar de viatge segons les regles del 
joc que han creat.

Leticia DoleraVuelta al mundo   Ficció

Espanya | 2017
2 min 49 seg
Castellà

Sessions 42 i 46

Un jove té un malson que li és ben familiar: 
un món completament binari, on només hi ha 
un home i una dona, multiplicats per milers. 
Tot el món té màscares sobre les seves cares, 
màscares masculines i femenines. Només 
dues opcions, home o dona. Una història so-
bre consciències, sobre la vida i sobre el dret 
a viure-la.

Javier Blanco i Francesc ColominaD’hom   Ficció

Catalunya | 2018
17 min
Català

Sessions 42 i 46

La Sara és una adolescent amb problemes 
d’obesitat que viu atemorida per les burles 
d’unes nenes. De vacances al seu poble, ni tan 
sols la Claudia, amiga de la infància, va a fa-
vor seu quan l’assetgen davant un desconegut 
i li roben la roba a la piscina. El llarg camí de 
tornada marcarà el que li resti de vida.

Carlota PeredaCerdita   Ficció

Espanya | 2018
14 min
Castellà

Sessions 42 i 46

Una trobada amb la cèlebre fotògrafa espa-
nyola Cristina García Rodero, membre de 
Magnum Photos Agency. Una conversa res-
catada del bagul dels meus records visuals, 
que venen a la meva memòria mentre pro-
cesso la meva fotografia a la insana cambra 
fosca.

Luigi Avanto VareseEn cuarto oscuro   Documentari

Espanya
9 min
Castellà

Sessions 17, 18, 42 i 46



La prevalença de l’autisme és cada vegada 
més alta. A Europa es diagnostica a 1 de cada 
100 persones i, malgrat tot, segueix sent un 
gran desconegut per la comunitat científica. 
En el documentari coneixerem els casos de la 
Mariona i d’en Marc i escoltarem els millors 
especialistes de Catalunya. L’objectiu és fer 
un retrat actualitzat de les persones autistes 
en tot el seu espectre i de totes les edats. «Són 
peixos d’aigua dolça en aigua salada» diu, per 
a referir-s’hi, la Isabel Paula, professora de la 
Universitat de Barcelona.

Marc Serena i Biel MauriPeixos d’aigua dolça (en aigua salada)   Documentari

Catalunya | 2018
57 min
Català | VOC

Sessió 37

Un equip d’enginyeria militar de les for-
ces Kurdistan Peshmerga treballa amb un 
equip molt simple com un tallador de fil-
ferro i una fulla de filferro per a desactivar 
bombes i mines col·locades per l’ISIS. L’ob-
jectiu és protegir les forces Peshmerga i la 
població civil. S’enfronten a molts obstacles 
i sacrifiquen molts dels seus membres. Tres 
membres de l’equip van ser assassinats amb 
bombes col·locades mentre filmaven algunes 
escenes de la pel·lícula.

Sarwar AbdullahFacing death with wirecutter   Documentari

Irac | 2018
57 min
VOSE

Sessió 37

Una empresa fa setanta anys que projecta un 
cop l’any, de forma itinerant, a llogarets re-
mots de l’Índia. Gràcies a grans camions han 
portat la màgia del cinema a poblacions po-
bres on el cinema és com l’espectacle de fira 
que era en els seus inicis. Un empresari cari-
tatiu, un expositor astut i un tècnic projector 
inconformista assumeixen una bella respon-
sabilitat: mantenir en marxa els últims cine-
mes itinerants del món.

Shirley Abraham i Amit MadheshiyaThe cinema travellers   Documentari

Índia | 2016
90 min
Marathi | VOSC

Sessions 38, 39

El film reuneix nou dones basques de perfils 
molt diferents unides  per un passat comú: 
la violència masclista. Han passat uns anys 
molt complicats, però finalment han aconse-
guit superar-ho i avui lluiten per fer visible 
aquest problema global. En el documental, 
les nou dones passen un cap de setmana al 
camp i dialoguen, recorden, reflexionen i 
desvetllen tot el que comporta aquesta vi-
olència. Deixant de banda la por i el pudor, 
conten totes les fases per les quals han traves-
sat: la negació inicial, el desconcert, la por, la 
presa de consciència, la sol·licitud d’ajuda, la 
denúncia, les amenaces.

Bertha GaztelumendiVolar   Documentari

Espanya i País Basc
2018
70 min
Castellà i èuscar

Sessió 16

Secció llargmetratge



La meva pell és el relat de vuit dones valen-
tes amb arrels, identitats, orígens i sabers 
diferents que han viscut el procés migratori 
en primera persona. El film posa el focus en 
l’acollida des del punt de vista de la dona com 
a supervivent d’una doble discriminació, com 
a migrant i com a dona, i reivindica el dret a 
migrar tot posant-nos a la seva pell.

Carlos Collazos i Judit ArandaLa meva pell   Documentari

Catalunya
93 min
Català | VOC

Sessions 2, 6, 17

Un noi de setze anys embolicat en plàstic i fi-
cant-se a la cisterna d’un camió ple de petroli 
en cru. Així és com comença una road movie 
poc convencional sobre la família, l’amor, la 
dignitat i l’honor.

Hisam ZamanAbans de la nevada   Documentari

Noruega i Irac
105 min
Àrab | VOSC

Sessió 8

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

M. Ángel RosalesGurumbé: canciones de tu memoria negra   Documentari musical

Espanya | 2016
72 min
Castellà

Sessió 3

Bolingo, el bosque del amor és un documenta-
ri que explica la història del trajecte que des 
del cor d’Àfrica realitzen les dones migrants 
fins al nord del Marroc perseguint el somni 
europeu.

Alejandro G. SalgadoBolingo, el bosque del amor   Documentari

Espanya | 2016
30 min
Anglès | VOSE

Sessions 1, 4, 54

Reviu en primera persona de la mà dels 
supervivents i dels seus familiars el llarg i 
dur viatge per les muntanyes dels Pirineus 
de milers de jueus que fugien del nazisme en 
condicions molt precàries a la recerca d’un 
futur del que l’Holocaust els volia privar. Una 
història plena d’emocions i de records vincu-
lats a l’instint de supervivència humana.

Jaume i David SerraPerseguits i salvats   Documentari

Catalunya
50 min
Català

Sessió 32

Inspirada en una història real i rodada en una 
presó, 3000 nits explica la història d’una mes-
tra palestina acabada de casar que va ser de-
tinguda sota falses acusacions i empresonada 
en una presó israeliana on va donar a llum al 
seu fill. A través la seva lluita per pujar el seu 
fill darrera els barrots, el film traça el viatge 
d’una jove mare ple d’esperança, resiliència i 
supervivència contra tot pronòstic.

Mai Masri3000 nits   Ficció

Palestina, França, 
Líban, Jordània, UAE, 
Qatar | 2015
2 min 45 seg
Àrab | VOSE

Sessió 36



Descobrint les esquerdes del glaciar islandès 
Vatnajökull i fent esquí de muntanya a la pe-
nínsula de Troll.

En Jamal i en Hamid són dos joves ama-
zics que viuen a la vall de l’Imlil, prop del 
Toubkal, i participaran per primer cop a la 
cursa ultra trail que se celebra cada any a la 
zona. Els seguirem abans, durant i després 
de la cursa, i en coneixerem els costums i tra-
dicions del seu poble berber, a més dels seus 
somnis i anhels. 

El pioner del hang (handpan), el captivador 
músic Manu Delago, ha anunciat el llança-
ment d’una pel·lícula única i impressionant: 
que Delago lidera un conjunt de 7 músics 
en una expedició de muntanya als Alps. En 
el camí, el grup realitzarà una col·lecció de 
composicions noves en diferents ubicacions, 
a diferents altituds.

Dues expedicions coincideixen en aquest re-
portatge per a explicar l’experiència d’una de 
les millors travesses mundials amb esquís de 
muntanya i llençar el repte de completar-la a 
les noves generacions d’esquiadors.

Aquest és el document visual que descriu 
com es va dur a terme el projecte de ballar la 
sardana Tiana al cim d’una de les agulles de 
Montserrat, la Gorra Marinera. Dues entitats 
de Tiana van unir esforços per a entrenar a 
un equip de 12 persones, cap d’ells expert en 
les dues modalitats alhora, la sardana i l’esca-
lada. La sardana va ser l’eix vertebrador que 
va unir esport i cultura.

Un muntanyenc i documentarista inicia un 
viatge per l’Argentina per tornar a reunir-se 
amb els dos amics amb els que va intentar fer 
cim a l’Himàlaia.

Xavier, Isaac Moreno, Edu Rifà

Xavi Rodrigo

Pep Hubach

Eduard Jornet i Alicia Almiñana

Tom Tanzer

Guillermo Glass i Cristián Harbaruk

La TPE Travessa del Pirineu amb esquís   Documentari

Aires al cim   Documentari

Islàndia   Documentari

Amazigh 4.167   Documentari

Parasol Peak   Documentari

Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca   Doc.

Catalunya
46 min
VOC

Sessió 21

Catalunya
34 min
VOC

Sessió 34

Catalunya
20 min

Sessió 34

Catalunya
51 min
VOC

Sessió 35

Àustria
30 min
Sense diàlegs

Sessió 35

Argentina i Nepal
70 min | VOE

Sessió 33

Secció muntanya

Preu sessió: 12,40€ adults i 7,45€ infantil. Inclou tren Cremallera, vàlid per tot el dia 13 d’octubre. Els inscrits podran anar a qualsevol estació 
del Cremallera. Es disposarà d’un tren de baixada especial a les 19:20 h. El termini d’inscripció és el dia 12 d’octubre a les 15 h.



Per a pagar les despeses mèdiques del tracta-
ment de la malaltia de la seva mare, accepta 
un contracte lucratiu per a matar un estrany 
cérvol blanc que viu al bosc en un poble re-

Tres anys d’observació i immersions per la 
conca del Duero ens mostren què fa d’aquest 
lloc un dels laboratoris evolutius més sin-
gulars del món: migracions en massa com a 

Les dones del Wangki, indígenes de les èt-
nies miskita i mayangna, habiten les riberes 
del riu Coco o Wangki, al nord de Nicaragua 
i que històricament i a través dels anys han 

En l’actualitat, les persones llegeixen menys. 

mot, i la presència dels quals creu que sosca-
va el turisme a la regió pel buròcrates de la 
ciutat veïna. No obstant això, quan s’aventura 
al poble, descobreix que l’animal és venerat 
com un déu per la comunitat local, que viu 
en un estat de semiaïllament de la resta de la 
societat. Mentre avalua les seves responsabi-
litats ètiques en dur a terme tal tasca, s’acosta 
als habitants del llogaret, enfrontant les se-
ves emocions conflictives sobre si han de se-
guir vivint com ‘forasters’.

Owino narra la lluita d’un poblat africà con-
tra una multinacional que va enverinar les se-
ves vides amb abocaments il·legals de plom, 
un drama que s’expandeix per tot el con-
tinent davant la despreocupació de governs i 
mercats globals.

estratègia reproductiva, adaptacions a noves 
formes d’alimentació, espectaculars rituals 
d’aparellament… Una intricada xarxa de re-
lacions interespecífiques recollides en cen-
tenars d’hores de gravació concebudes com a 
eina d’estudi científic. Un esforç de filmació 
sense precedents per a una gran producció 
documentària centrada en un dels grups bi-
ològics més sorprenents de la fauna mundial.

patit una triple violència i marginació per ser 
indígenes, pobres i dones. Unides i apodera-
des estan lluitant per ocupar el seu espai en 
una societat hostil i masclista, preservant la 
seva identitat, conservant els seus costums 
ancestrals i respectant i defensant el medi 
ambient, que de forma dramàtica es aquesta 
extingint per l’avanç incontrolat de la fronte-
ra agrícola.

Per por de deixar que sorgeixin històries en 
el futur que haurien d’escriure en el passat. 
La història sempre està escrita. Els nens de 
Little Diomede Island són els únics nens en 
aquest món que poden mirar cap al futur. 
Animats per una curiositat sense límits, vi-
atgen amb els seus llibres, diaris i revistes 
favorits en el futur.

Masakazu Kaneko

Javier Marín i Yusuf Razzaque

Carlos Rodríguez

Rossana Lacayo

Jan Schekauski

The albino’s trees   Ficció

Owino   Documentari

Durienses: los endemismos del Duero   Ficció

Las mujeres del Wangki   Documentari

The book ark   Documentari experimental

Japó
86 min
Japonès | VOSE

Sessions 22 i 31

Espanya
72 min
VOSE

Sessió 41

Espanya
52 min
Castellà

Sessió 41

Nicaragua | 2017
69 min
Castellà

Sessió 48

Alemanya
5 min 33 seg
Sense diàlegs

Sessió 48

Secció medi ambient



Un home que s’oblida de respirar mentre dor-
mia. Fa poc que ha tingut una disputa amb la 
seva dona, que volia deixar-lo i divorciar-se. 
L’home ha de prendre la seva decisió: viure 
com d’altres i tenir la seva pròpia vida, o…

Una dona viu en un poble amb els seus dos 
fills petits. Un dia, uns lladres volen robar el 
seu bestiar, però els acaba descobrint.

Aquesta és la història narrada per un nen, 
Hiwa, que està fascinat per la música i acom-
panya els altres nens en aquesta passió. Però 
sota la pressió de l’ambient tradicional i reli-
giós, son pare li trenca l’instrument mentre 
ell n’abraça les peces, i cap a…

Saman Hosseinpuor

Mirabbas Khosravinezhad

Hamze Zarei

The man who forgot to breathe   Ficció

Forouzan   Ficció

Song of hands (Avaze Dastha)   Ficció

Iran | 2017
14 min 47 seg
Sense diàlegs

Sessió 23

Iran | 2017
12 min
Persa | VOSE

Sessió 23

Quan Shiva marxa de casa, es troba un so-
bre estrany de la seva germana que conté la 
frase «no seguiu el meu camí». Poc després, 
la troba penjada. Shiva, ingènua, innocent i 
conservadora, sorpresa pel suïcidi, comença 
una recerca per a saber quin és el secret de la 
mort de sa germana.

Mahdi GhorbaniUtopia   Ficció

Iran | 2017
16 min 11 seg
VOSC

Sessió 23

Fugir de l’oblit   
Abel Moreno
Catalunya | 2016
90 min | Català

Sessions 7 i 12

En Pitu s’ha passat tota la vida fu-
gint: del franquisme, dels camps 
de refugiats… Ara, als 91 anys, l’al-
zheimer de la Mercè, la seva dona, 
l’impulsa a tornar a tots els llocs dels 
que va escapar, emprenent la que 
paradoxalment serà la seva última 
fugida: la de l’oblit.

Freaks
Tod Browning
EUA | 1932
64 min | Anglès | VOSE

Sessió 24

En un circ ple d’éssers deformes, 
Hans, un dels nans, hereta una for-
tuna. Aleshores, Cleopatra, una be-
lla trapezista, intentarà seduir-lo 
per fer-se amb els seus diners. Per 
aconseguir el seu objectiu, traça 
un pla comptant amb la complicitat 
d’Hèrcules, el forçut del circ.

Sasha
Fèlix Colomer
Catalunya | 2016
54 min | Rus i català | VOSC

Sessió 5

En Sasha és un nen de nou anys amb 
dues vides ben diferents. Viu a Ucra-
ïna amb una mare que té sis fills de 
tres pares diferents amb només 26 
anys, i en situació de pobresa i misè-
ria. A l’estiu arriba a Catalunya amb 
una família d’acollida, i això li supo-
sa una diferència molt gran.

Iran | 2017
14 min 47 seg
Kurd | VOSE

Sessió 23

Sessió especial: una mirada al cinema iranià

Sessions especials



«Llegendes i miste-
ris del Ripollès»
Amb Sebastià d’Arbó
Conferència-taula rodona

Sessió 11

La comarca del Ripollès és plena de 
llegendes i misteris que, més nous o 
més antics, ja formen part de l’ima-
ginari col·lectiu.
Sebastià d’Arbó (Tortosa, 1947), és 
un psicòleg, periodista, escriptor, 
guionista, director de ràdio i televi-
sió, director cinematogràfic, editor i 
productor català. Anomenat com un 
missatger d’allò inexplicable, farà 
una selecció de les llegendes més 
fantàstiques i atraients que tot ripo-
llès hauria de conèixer.

«Xavier Robiró, un 
metge d’alçada 
a les expedicions 
alpines»
Amb Xavier Robiró i altres  
alpinistes participants de les 
expedicions
Conferència-taula rodona

Sessió 34

A l’Himàlaia, més enllà de les ex-
pedicions comercials amb objectius 
més o menys mediàtics, hi trobem 
expedicions més modestes, moltes 
organitzades des d’entitats excur-
sionistes d’àmbit comarcal i amb 
menys ressò entre els mitjans de 
comunicació. En elles hi participen 
alpinistes com Xavier Robiró, que 
assumeixen tota la tasca feixuga que 
implica l’organització d’aquestes ex-
pedicions per a intentar trepitjar as-
síduament les muntanyes més altes 
del planeta.

«Catalunya 2040. 
Els perills del canvi 
climàtic al nostre 
entorn proper»
Amb Josep Cabayol, Gabriel Bor-
ràs i Santi Farriol
Conferència-taula rodona

Sessió 49

¿Quins perills afronta la Catalunya 
de l’any 2040? Els experts en el Dia 
Mundial del Medi Ambient han 
previst que les temperatures aug-
mentaran un mínim de 2ºC a causa 
de la concentració de gasos d’efecte 
d’hivernacle, disposarem del 20% 
menys d’aigua i les sequeres seran 
més llargues i continuades. Hi haurà 
grans incendis, però el gran incendi 
serà al Prepirineu. Pujarà el nivell 
del mar: els deltes del Ter, del Llo-
bregat i de l’Ebre estan amenaçats. 
Josep Cabayol és periodista de 
SICOM. Gabriel Borràs, director de 
l’oficina de canvi climàtic de la Ge-
neralitat de Catalunya i  Santi Far-
riol, director del Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser.

«Manuel de Pedrolo, 
la llibertat insubor-
nable»
Sessió 30

Amb Bel Zaballa
Presentació del llibre
La periodista Bel Zaballa ha dut a 
terme una intensa tasca de docu-
mentació per narrar la trajectòria 
vital, literària i política de Pedrolo. 

Amb Mariano Herranz
Projecció del film Trencant l’oblit
Direcció: Eduard Miguel
Catalunya | 2015 | 56 min
Manuel de Pedrolo va ser un dels es-
criptors més prolífics i atrevits dins 
de la literatura catalana de la segona 
meitat del segle vint. És l’autor de 
més de 120 llibres entre els quals hi 
ha novel·les, obres de teatre, contes, 

poemes, articles d’opinió, etc. Però 
malgrat aquesta obra tan àmplia i 
variada, a Pedrolo se l’associa nor-
malment a un únic llibre: Mecanos-
crit del Segon Origen.

«Les refugiades a 
Catalunya, el punt 
de vista de gènere»
Amb Josep Cabayol i Albert 
Requena
Taula rodona

Sessió 17

Les dones migrants pateixen una do-
ble discriminació són migrants i són 
dones. ¿Com les rebem a Catalunya? 
¿Hi ha unes polítiques de gènere en 
aquest aspecte? La conversa incidirà 
en reflexionar sobre la realitat que 
viuen les refugiades al nostre país i 
com es pot millorar aquesta situació.

«Els enigmàtics 
golluts»
Amb Sebastià d’Arbó
Conferència-taula rodona

Sessió 26

Fins fa uns cent anys, a la vall de 
Ribes hi va viure una comunitat de 
nans marginada. ¿Qui era aquesta 
gent? ¿Per què no han deixat gairebé 
cap rastre de la seva existència? 
La comunitat, víctima de la misè-
ria, l’endogàmia, la marginació, les 
males condicions alimentàries i les 
aigües poc iodades era composta 
per gent de poca alçada i que, a més, 
sofria la malaltia del goll endèmic o 
mixedema, disfunció de la tiroides. 
Per això són anomenats golluts.

Sessió especial: el món amb ulls d’aquí



«L’altra frontera»
Marc Sanyé
Pels carrers de Ribes de Freser
Del 12/10 al 04/11

Itinerari fotogràfic per a descriu-
re el viatge de milers de persones 
que fugen dels horrors de la guerra 
de Síria i Afganistan, cercant  una 
sortida desesperada a la seva situa-
ció, travessant el Mar Egeu fins a  la 
frontera entre Grècia i Macedònia. 
L’exposició centra la mirada en to-
tes les dificultats i entrebancs amb 
què  s’enfronten  milers de persones 
refugiades.  Exposició produïda pel 
Festival Protesta de Vic en col·labo-
ració amb el Consell Local de la Co-
operació Vic. El treball es mostra en 
un format innovador, en cubs de 3x2 
m col·locats pels carrers de Ribes.

«9 km»
Marc Sanyé
Sala d’exposicions del Casal de 
Cultura (c/ Eres, 6)
Del 12/10 al 04/11, de 12:30 a 14 h 
i dissabtes i festius de 18 h a 20 h

9 quilòmetres de mar separen la 
costa turca de les illes gregues de 
Lesbos i Kos. 9 quilòmetres que 
prometen deixar enrere la guerra, 
l’opressió i la pobresa i aconseguir la 
llibertat o, si més no, l’esperança de 
llibertat. El fotoperiodista osonenc 
Marc Sanyé retrata aquest moment, 
aquest instant, el final d’un malson 
i el principi d’un nou i desconegut 
futur. Amb sinceritat i franquesa, 
sense artifici, sense tremendisme, 
Sanyé ens explica aquest moment, és 
la instantània d’un moment, que no 
és qualsevol moment.

Exposicions fotogràfiques

Sessió de cloenda

Anunci de premis i projecció
de les obres guanyadores
Al Cinema Catalunya de Ribes de Freser

Sessió 50

La sessió més especial del Festival Gollut, on es projecta-
ran els millors films i esdevé el resum de tot el certamen. 
Durant aquesta sessió s’anunciaran els següents guardons:

Guardons: 
Premi Gollut al Millor Documentari
Premi Gollut al Millor Curtmetratge 
Premi Gollut al Millor Film de Muntanya Vall de Núria
Premi Gollut al Millor Film de Medi Ambient
Premi Gollut del Públic per votació popular
Premi Gollut dels Joves

Premi Gollut al millor Reportatge de Fotoperiodisme 
DATECUENTA. Guardó dotat amb un curs a l’escola més 
un lot de productes com a premi i valorat en 500 euros.
Premi Miquel Porter i Moix. Atorgat pels cineclubistes 
de Federació Catalana de Cineclubs i els Amics Miquel 
Porter, dotat amb 150 euros.

Premis honorífics:
Premi Gollut a la trajectòria d’un cineasta o professio-
nal de la comunicació a Isona Passola
Premi Gollut a la trajectòria fotogràfica a Kim Manresa

0:00 h. Concert de The Taffaners

Com ja és costum des de la primera edició, el grup de mú-
sica folk i tradicional Tafaners, actuarà en la 5a edició 
del Festival Gollut i interpretarà en directe la Cançó dels 
Golluts i altres cançons del seu repertori.

«Kim Manresa, 
45 anys dedicats 
al fotoperiodisme»
Kim Manresa
Sala d’exposicions del Casal de 
Cultura (c/ Eres, 6)
Del 13/10 al 03/11, de 12:30 a 14 h 
i dissabtes i festius de 18 h a 20 h

El Festival Gollut homenatja al fo-
toperiodista Kim Manresa en aques-
ta 5a edició amb el Premi Gollut a la 
Trajectòria fotogràfica. L’exposició 
«Kim Manresa, 45 anys dedicats 
al fotoperiodisme» és una mostra 
d’aquests 45 anys intensos de feina 
compromesa envers als drets hu-
mans, la dignitat de les persones i la 
seva mirada humana ha fet èmfasi 
en posar en valor els drets de les do-
nes i els infants.

Sessió 18.  Cristian Coll, «Camins». David Arribas, «Cicatrices». Frédéric Becquelin Miler, «Vietnam waterlworld». 
Marien Moreno, «Schlag. El sacrificio de un deporte». Núria Font, «Camins». Núria Font, «Residència». Ricard  Muné 
Ballús, «Pati de pedres (l'última cançó dels refugiats)». Rosa M. Crespo, «L'aigua és vida». Steve Vasiliou  «Antiphysis 
III». Manuel Steer, «Open up to the people».

Vetllada de la fotografia



N. Data Hora Lloc Tipus de sessió Film/Obra/Activitat Conc. Autors/ponents/notes Preu

1 02/08 19:00 Teatre els Catòlics
Cardona (Solsonès)

Cinema amb 
valors

Bolingo, el bosque del amor No Gratis

2 02/08 19:45 Teatre els Catòlics
Cardona (Solsonès)

Cinema amb 
valors

Les costures de la pell No Gratis

3 14/09 21:30 Pl. de la Cooperativa
Teià (Maresme)

Cinema amb 
valors

Gurumbé, canciones de tu 
memoria negra

No Cinema a la fresca Gratis

4 21/09 21:30 Pl. de la Cooperativa
Teià (Maresme)

Cinema amb 
valors

Bolingo, el bosque del amor No Cinema a la fresca Gratis

5 22/09 19:00 Auditori Vall de Núria
Queralbs-Núria

Sessió especial Sasha No Amb la presència de Fèlix Colomer, 
director del film

Gratis

6 29/09 18:00 Sala Galà
Cassà de la Selva

Sessió oficial La meva pell Llarg Gratis

7 29/09 Teatre de la Vila
Campelles

Sessió especial Fugir de l’oblit No Amb Abel Moreno, director Gratis

8 30/09 17:00 La Unió-Casa de 
Cultura
Teià (Maresme)

Cinema amb 
valors

Beirut DC. Seeing the self No Gratis

9 02/10 21:30 Filmoteca de Catalu-
nya, sala Laya 
Barcelona

Presentació 
al públic de 
Barcelona

The Cinema Travellers Llarg Entrades a la taquilla de la Filmoteca de 
Catalunya. Consulteu descomptes

4€

10 04/09 20:00 Cinema Truffaut 
Girona

Presentació al 
públic de Girona

Presentació Llarg Entrades a la taquilla del Cinema Truffaut. 
Consulteu descomptes

11 05/10 19:30 Museu Etnogràfic 
Ripoll

Sessió especial: 
«el món amb ulls 
d’aquí»

Conferència/taula rodona: 
«Llegendes i misteris del 
Ripollès»

No Amb Sebastià d’Arbó, cineasta i antropò-
leg fantàstic

Gratis

12 06/10 19:00 Sala Arnau de Vilal-
ba-Palau de l’Abadia 
Sant Joan de les Ab.

Sessió especial Fugir de l’oblit No Amb Abel Moreno, director Gratis

21:00 Cafeteria l’Abadia 
Sant Joan de les Ab.

Activitat 
paral·lela

Tast de cervesa Minera. Sopar 
i cafè

No El preu inclou tast de cervesa Minera 12€ 
sopar

22:00 Sala Arnau de Vilal-
ba-Palau de l’Abadia 
Sant Joan de les Ab.

Activitat 
paral·lela

Concert Brigada Intergenera-
cional per la recuperació de la 
memòria històrica. 

No Amb Daniel Caracola i altres músics de 
la Brigada.

Gratis

13 07/10 18:00 La Unió-Casa de Cultura 
Teià (Maresme)

Cinema amb 
valors

Beirut D.C. Seeing the self No Gratis

14 12/10 12:30 Plaça del Mercat 
Ribes de Freser

Gollut Kids Ball del capgròs del Gollut No Gratis

15 12/10 12:45 Sala d’exposicions
Ribes de Freser

Exposició Exposició «9 km» i «L’altra 
frontera». Inauguració de les 
exposicions de Marc Sanyé. 
Vermut popular

No Amb el fotoperiodista Marc Sanyé Gratis

16 12/10 16:30 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Volar Llarg 6€

17 12/10 18:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Sessió inaugural Obertura del Festival a càrrec 
de Joaquim Roqué, director 
del certamen

No Amb la consellera de Cultura, Laura 
Borràs; el batlle de Ribes, Marc Prat; i 
Marc Piñeira, Diputació de Girona

6€

Sessió oficial En cuarto oscuro / Indios y 
vaqueros / La meva pell

Curt Amb la presència de Josep Cabayol, 
productor de La meva pell

Sessió especial: 
«el món amb ulls 
d’aquí»

Taula rodona: «les refugiades 
a Catalunya. El punt de vista 
de gènere»

No Amb els periodistes Josep Cabayol i 
Albert Requena

Fi de sessió Copa de cava i galetes Gollut No

18 12/10 22:00 Plaça del Mercat 
Ribes de Freser

Vetllada foto-
gràfica

Reportatges de fotoperio-
disme

No Vegeu la secció Vetllada de la fotografia 
dins Exposicions fotogràfiques

Gratis

22:15 Plaça del Mercat 
Ribes de Freser

Lliurament premi 
Gollut

Premi a la trajectòria de Kim 
Manresa

No Amb Kim Manresa, 45 anys dedicat al 
fotoperiodisme

22:45 Plaça del Mercat 
Ribes de Freser

Vetllada foto-
gràfica

Barnacas. Web documental No Amb la presència d’Oscar Dhooge, 
fotoperiodista

23:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial En cuarto oscuro Curt

23:10 Plaça del Mercat 
Ribes de Freser

Vetllada foto-
gràfica

La vall de Ribes a vista d’ocell No Amb la presència de membres de l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal

Graella de programació



N. Data Hora Lloc Tipus de sessió Film/Obra/Activitat Conc. Autors/ponents/notes Preu

19 13/10 12:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Gollut Kids Taller per a nens i pares: «¿com 
es fan els dibuixos animats?»

No Realitzat amb la col·laboració de la Fede-
ració Catalana de Cineclubs. Inscripció al 
web o a la taquilla

4€

20 13/10 12:30 Casal de la Gent Gran 
Ribes de Freser

Exposició «Kim Manresa: exposició 
antològica». Inauguració

No Amb Kim Manresa

21 13/10 16:30 Auditori Vall de Núria
Queralbs-Núria

Secció oficial La TPE. La travessa del Pirineu 
amb esquís

Munt Amb Xavier Fanlo i Eduard Rifà. 12,4€ 
/7,5€

22 13/10 17:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial The albino’s trees Medi/
Llarg

6€

23 13/10 18:30 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Sessió especial: 
«una mirada al 
cinema iranià»

The man who forgot the bre-
athe / Song of hands (Avaze 
Dastha) / Forouzan / Utopia / 
The last embrace

No 6€

24 13/10 19:45 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Sessió especial Freaks No 6€

25 13/10 21:00 Plaça del Mercat 
Ribes de Freser

Activitat 
paral·lela

Sopar popular Ve de Gust i 
tast de cervesa minera al Floks

No El preu inclou: entrada sessió 27,2 
consumicions (cafè, refresc) i un tast de 
cervesa Minera + entrada cinema sessió 
golfa Golluts + Viaje al más allá

15€

26 13/10 23:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Sessió especial: 
«el món amb ulls 
d’aquí»

Conferència/taula rodona: 
«Els enigmàtics golluts»

No Amb Sebastià d’Arbó, cineasta i antropò-
leg fantàstic

27 13/10 23:30 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Sessió especial Viaje al más allá No Amb Sebastià d’Arbó, cineasta i antropò-
leg fantàstic

28 14/10 10:30 Entorns de Ribes 
Ribes de Freser

Activitat paral·le-
la de Gollut Kids

Visita guiada als entorns dels 
golluts de Ribes

No Amb Miquel Sitjar, historiador i docent 
del Camp d’Aprenentatge a Planoles. 
Inscripció al web o a la taquilla

6€

29 20/10 17:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Sessió especial: 
«una mirada al 
cinema iranià»

The man who forgot the bre-
athe / Song of hands (Avaze 
Dastha) / Forouzan / Utopia / 
The last embrace

No 6€

30 20/10 19:00 Teatre Casino 
Planoles

Sessió especial: 
«el món amb ulls 
d’aquí»

Conferència/taula rodona: 
«Manuel de Pedrolo». Presen-
tació del llibre i projecció del 
film Trencant l’oblit

No Amb la presència de Bel Zaballa, autora 
del llibre La llibertat insubornable. Entra-
des a la taquilla del Casino el mateix dia

4€

31 25/10 21:00 Teatre de Lloret 
Lloret de Mar

Secció oficial The albino’s trees Medi/
Llarg

Compra d’entrades al vestíbul del Teatre 
de Lloret

5€

32 26/10 21:30 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Perseguits i salvats Llarg Presència i col·loqui: Daniel Domenjó i els 
directors Jaume i David Serra

6€

33 27/10 17:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Daulagiri, ascenso a la 
montaña blanca

Munt 6€

34 27/10 18:30 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Aires al cim Munt Amb la presència de la Colla Sardanista 
de Tiana

6€

18:50 Secció oficial Islàndia Munt Amb la presència de Pep Hubach

19:15 Sessió especial: 
«el món amb ulls 
d’aquí»

Conferència/taula rodona: 
«Un metge a les expedicions 
alpines»

No Amb Xavier Robiró tot recordant la 1a 
expedició d’alpinistes de la Vall de Ribes 
a l’Himàlaia

35 27/10 22:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Amazigh: 4.167 / Parasol Peak Munt Amb la presència d’Eudard Jornet i Alícia 
Almiñana

6€

36 01/11 17:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial 3000 nits Llarg 6€

37 01/11 18:55 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Peixos d’aigua dolça (en aigua 
salada) / Facing death with 
wirecutter

Llarg Amb Marc Serena, director del film Peixos 
d’aigua dolça (en aigua salada)

6€

38 01/11 22:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial The cinema travellers Llarg 6€

39 01/11 21:00 La Cate. Sala Toni 
Montal. Figueres

Secció oficial The cinema travellers Llarg 6€

40 02/11 17:15 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Golut Kids El nen i el món No Film en col·laboració del Festival Més 
Petit de Tots

6€

41 02/11 17:00 Teatre Municipal 
Ribes de Freser

Secció oficial Owino / Durienses: the ende-
mic species of the Duero

Medi 6€

42 02/11 19:00 Teatre Casino 
Planoles

Secció oficial Vegeu secció curtmetratge Curt A la meitat, pausa. Cava i galetes 6€

43 02/11 21:00 La Cate. Sala Toni 
Montal 
Figueres

Nous Catalans Badia Rock City
El nostre barri: Trinitat Nova

No 6€



N. Data Hora Lloc Tipus de sessió Film/Obra/Activitat Conc. Autors/ponents/notes Preu

44 02/11 22:00 Teatre Municipal 
Ribes de Freser

Nous Catalans El nostre barri: Trinitat Nova
Badia Rock City

No 6€

45 03/11 14:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Dinar de jurats

46 03/11 16:30 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Vegeu secció curtmetratge Curt A la meitat, pausa 6€

47 03/11 19:10 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Nous Catalans Sara / Francisco Alegre, la 
memoria barraquista

No 6€

48 03/11 17:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Secció oficial Las mujeres del Wanki Medi 6€

Teatre Municipal 
Ribes de Freser

Secció oficial The book ark

49 03/11 18:30 Teatre Municipal 
Ribes de Freser

Sessió especial: 
«el món amb ulls 
d’aquí»

Conferència/taula rodona: 
«Catalunya 2040. Els perills 
del canvi climàtic en el nostre 
entorn proper»

No Amb Josep Cabayol, Gabriel Borràs, Santi 
Farriol. Inscripció al web o a la taquilla

6€

50 03/11 22:00 Cinema Catalunya 
Ribes de Freser

Sessió de 
cloenda

Vegeu sessió de cloenda No Amb la presència d’Isona Passola. En 
acabar, concert de The Taffaners i copa 
de cava

6€

51 04/11 11:30 Plaça del Mercat 
Ribes de Freser

Activitat paral·le-
la de Gollut Kids

Activitat mediambiental  amb 
Crataegus: «pel medi ambient, 
tenim molt a fer»

No 3€

52 09/11 19:30 Subijove
Ordal, Subirats (Alt 
Penedès)

Cinema amb 
valors

Les costures de la pell No Gratis

53 23/11 19:30 Subijove
Ordal, Subirats (Alt 
Penedès)

Cinema amb 
valors

Joana Biarnés, una entre tots No Gratis

54 17/11 18:00 Basilea
Suïssa

Sessió especial: 
«millors curts del 
Festival Gollut»

Bolingo, el bosque del amor / 
Grafitti / Norte / Espés / Walls

No Fi de sessió amb rom cremat La 
volun-
tat

55 24/11 19:00 Auditori Jaume 
Nunó-El Palmàs
Sant Joan de les Ab.

Sessió especial Les costures de la pell No Gratis

Llegenda: N.: número de sessió; Conc.: concurs; Munt: muntanya; Llarg: llargmetratge; Curt: curtmetratge; Medi: medi ambient; Nous Catalans: Secció especial: 
«els nous catalans, la integració a Catalunya»

Organitzadors Entitats cofinançadores

Entitats seus del festival (per ordre de calendari de sessions)

Patrocinadors / Entitats patrocinadores

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



Descomptes Festival Gollut
Els descomptes turístics només són vàlids presentant l’entrada del festival i durant els dies del festival.

No acumulable a d’altres descomptes. És imprescindible fer la reserva prèvia per telèfon o correu electrònic.

PER AL CREMALLERA
VAL 2X1

El val es 
lliurarà 
físicament 
a l’entrada 
amb els 
abona-
ments del 
Festival 
Gollut

c/ Balandrau, 24–26  Ribes de Freser
Tel: 972 72 77 22 -  972 72 70 77

www.elscaçadors.com

ELS CAÇADORS
DE RIBES

HOTEL RESTAURANT

caltondelforn

c/ Major, 15
c/ Sant Quintí, 26

Ribes de Freser
972 72 70 08

GALETES
GOLLUT!

DESCOMPTE EN
MENJAR

PER A ENDUR
Ctra. de Puigcerdà, 8

Ribes de Freser 972 28 17 56
www.vdgust.com

hostal
les roquetes

Mitja pensió
per a 2 persones
en habitació twin
per 90€/habitació

www.hostalroquetes.com - info@hostalroquetes.com

Ctra. Pardines, 5  (Càmping Vall de Ribes) - Ribes de Freser
Reserves: 697 296 125 - 673 362 653

Una ampolla de cava en àpats de dinar o sopar

10% EN ALLOTJAMENT
EN BUNGALOUS

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

CASES DE TURISME RURAL

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

info@elredall.com - www.elredall.com

10% EN ALLOTJAMENT

El Baell (Campelles) - Tel: 972 72 73 50 - Fax: 972 72 91 53
info@hotelterralta.com - www.hotelterralta.com

20% EN ALLOTJAMENT I RESTAURANT

Camí de Ventaiola, s/n - Ribes de Freser
972 72 88 66 - www.hotelresguard.com

50% DE
DESCOMPTE
EN CIRCUIT

SPA

Pl. de l'Ajuntament, 1
Ribes de Freser
972 72 90 11

Descompte en copes lliurant el full de mà que
s’entregrarà a la taquilla del Festival a l’hora de comprar o

bescanviant entrades o abonaments al Festival Gollut DESCOMPTE DEL 10% EN ALLOTJAMENT

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. Ribes, 5
Queralbs
972 72 73 69


