Agenda activitats
Sant Joan de les Abadesses
divendres, 6 de octubre del 2017

Inici: 18:00
Xerrada "Com, perquè i quan de les plantes remeieres"
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
A càrrec de Sra. Conxita Cortina, de l'Associació Jardí Botànic Plantes Medicinals de Gombrèn. Lloc:
l'auditori Jaume Nunó - El Palmàs.
dissabte, 7 de octubre del 2017

Inici: 09:30
Jornada d'estudi i divulgació "Sant Joan de les Abadesses, mil anys d'absència"
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Lloc: Palau de l'Abadia Per més informació: www.federaciobenedictines.cat
dissabte, 7 de octubre del 2017

Inici: 10:00
Fira artesanal i gastronòmica del pagès
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
A la plaça Anselm Clavé

Ribes de Freser
dissabte, 7 de octubre del 2017

Inici: 18:30
Taula rodona: "Els conflictes polítics i gihadisme a Rússia" Festival Gollut

Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser

SESSIÓ ESPECIAL. EL MÓN AMB ULLS D’AQUÍ. Amb Marta Ter, investigadora i
especialista en Rússia i zona Caucàs Nord i Natàlia Boronat, excorresponsal de
Catalunya Ràdio a Rússia. Moderada per Albert Requena. Periodista de
Catalunya Ràdio”
VIDES INACABADES. Directora: Marta Ter. Catalunya. Durada: 25’
OPERACIÓN ANTITERRORISTA EN DAGUESTÁN. Director: Marta Ter.
Catalunya. Durada: 10’. Sinopsi: Són un cru testimoniatge de Mares de
Txetxènia i de Daguestán que han perdut els seus fills i familiars sense cap
rastre a seguir després de ser detinguts per les forces de seguretat d’aquestes
repúbliques de la Federació Russa. Indefenses, aquestes dones viuen en un
estat absolut de terror i d’inseguretat. No obstant això, buscant als seus fills,
s’han organitzat per reclamar justícia contra els autors de les desaparicions dels
seus familiars i perquè es posi fi a la impunitat i a la política de repressió
criminal.

Molló
diumenge, 8 de octubre del 2017

Inici: 00:00
La Triabike - Cursa de btt
Organitzador: Ajuntament de Molló

Sant Joan de les Abadesses
diumenge, 8 de octubre del 2017

Inici: 12:00
Jornades Europees del Patrimoni 2017
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Descobrim Sant Joan de les Abadesses, visita guiada gratuïta i places limitades. Lloc: Palau de
l'Abadia - Oficina de Turisme

Ribes de Freser
dijous, 12 de octubre del 2017

Inici: 12:00
Festival Gollut - Abans de la nevada -Secció llargmetratge
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Títol original: Før snøen faller- Before snowfall- Director: Hisham Zaman. Noruega – Iraq Durada:
105’. Gènere: Ficció Sinopsi: 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. “Before
the snowfall” és una roadmovie poc convencional sobre la família, l’amor, la dignitat i l’honor. Siyar és
l’home de més edat de la família. Quan la seva germana s’escapa del seu casament, sent l’obligació
de trobar-la i restaurar la reputació de la família. La persecució 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. Experimenten l’amistat i l’enamorament. Evin decideix viatjar amb ell, sense conèixer els
seus plans. Film projectat amb la col·laboració de la Mostra de cinema àrab i del mediterrani de
Catalunya
dijous, 12 de octubre del 2017

Inici: 17:00
Festival Gollut - Estoy embarazada en Rumanía - Secció Llargmetratge
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Títol original: SUNT INSARCINATA IN ROMANIA -Pregnant in Romania- Director: Jesús del Cerro.
Espanya Durada: 78’. Gènere: Documental Sinopsi: El documental explorar la situació de les dones
embarassades dins Romania, un país que té l’índex de mortalitat de nens més alt en la UE. Al
cinema Catalunya
dijous, 12 de octubre del 2017

Inici: 17:00
Festival Gollut- Secció muntanya- La Pemba torna a Goli
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Director: Josep Pérez. Catalunya Durada: 52’. Gènere: Documental Sinopsi: Pemba, un xerpa de l’Himàlaia,

que fa 9 anys que viu a Catalunya, torna al seu poble natal, Goli, a la vall de l’Everest, per ensenyar-nos a través
de deu persones que hi resideixen; el granger, el monjo, el bruixot, el guia de muntanya … com es viu en un
dels llocs més remots del planeta. Al Teatre Municipal de Ribes de Freser
dijous, 12 de octubre del 2017

Inici: 18:30
Festival Gollut - Sessió especial - El món amb ull d'aquí
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Jordi Pons Sanginés, és un alpinista català considerat un dels pares de l’actual generació d’alpinistes
i escaladors de Catalunya i de tot l’Estat espanyol, amb ascensions a parets mítiques com la cara
Nord de l’Eiger o l’esperó Walker de les Grandes Jorasses, al Massís del Mont Blanc, a l’Hindukush,
a l’Annapurna, etc. Va formar part de la primera expedició catalana a l’Everest l’any 1982,
organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya (CEC), de la que en queda com a testimoni el
magnífic film Everest 82, primera expedició catalana. Al teatre Municipal de Ribes de Freser
dijous, 12 de octubre del 2017

Inici: 19:00
Festival Gollut - Sessió de medi ambient
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser

UN PUENTE ENTRE DOS MUNDOS
Director: Pascal Gélinas. Canadà Durada: 51’. Gènere: Documental. Versió: Francès amb subtítols en
castellà.Sinopsi: Un pont entre dos mons és la història de camperols catòlics i musulmans de la illa indonèsia de
Flors que aconsegueixen sortir de la pobresa i transformar el seu entorn gràcies a l’ajuda de famílies europees i
nord-americanes.

FRONTEIRAS DE ENERXÍA ANIMAL
Director: Plácido Romero. Espanya Durada: 20’. Gènere: Documental. Versió: Portuguès amb subtítols en
castellà. Sinopsi: Les diverses variants d’energia animal van ser decisives per a supervivència dels habitants, de
la Raiaseca del Leboreiro, a la frontera galaico portuguesa.

REFUGIADOS
Director: David Rodríguez Muñiz. Espanya Durada: 52’. Gènere: Documental. Versió: Castellà, anglès amb
subtítols en castellà. Sinopsi: 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. Al Cinema Catalunya
dijous, 12 de octubre del 2017

Inici: 22:00
Festival Gollut - Sessió del Pirineu - Cinema Catalunya
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser

VALADREDO
Director: Oriol Riart. Catalunya Durada: 25’. Gènere: Docu-ficció. Versió: Català. Sinopsi: Descriu una de les
batalles més cruents i alhora més desconegudes que va tenir lloc al Pirineu català durant la Guerra Civil: la
batalla de la muntanya de Valadredo, als termes municipals de Llavorsí i Rialp. El documental es divideix en
tres parts: l’arribada del front al Pallars Sobirà i la batalla del Valadredo, l’activitat de les unitats guerrilleres
republicanes a la rereguarda franquista i la immediata postguerra, en la que els habitants de les zones més
properes al front van trobar en la venda de metralla i material bèl·lic un mitjà econòmic per sobreviure.

XERALLO. L’OBLIT ENTRE LES MUNTANYES
Director: Jana Araguàs, Maria Baron, Clara Bastida, Isabel Borràs, Marina Cardona, Agustí Codina, Naila
Escobosa, 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 Rodríguez i Ramon Consul Vicent. Un film del programa Cinema en curs Durada: 21’. Gènere:
Documental. Versió: Català. Sinopsi: Situada al mig de les muntanyes, Xerallo era una fàbrica cimentera amb
una colònia d’habitatges: hi vivia molta gent, hi feien festes, tenien un cinema on arribaven en primícia les
pel·lícules. El 1970 van començar a tancar, fins al 1973, quan es va tancar definitivament. A través dels records
del Ramon i la Maribel, els autors retraten la vida a la fàbrica i a la colònia, les vivències tristes i felices a
Xerallo.

EL VIATGE DE LA FITZ
Director: Pito Costa. Catalunya Durada: 13’. Gènere: Documental. Versió: Català. Sinopsi: La Fitz és una euga
del poble de Serrat, Queralbs, que inicia el viatge anual de la transhumància de bestiar per gaudir de bones
pastures.

A partir de les 00.00 h After Gollut: FLÖKS (Plaça de l’ajuntament, Ribes de
Freser, Girona)
divendres, 13 de octubre del 2017

Inici: 12:00
Festival Gollut - Canciones de tu memoria negra - Secció Llargmetratge
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Director: Miguel Ángel Rosales. Espanya Durada: 72’. Gènere: Documental musical. Versió: Castellà.
Sinopsi: Amb la explotacio? comercial de les colònies americanes, es porten al port de Sevilla
centenars d’africans per ser venuts com a esclaus. Alguns seraan exportats a les colònies i uns altres
es quedaran a la ciutat. Al cinema Catalunya de Ribes de Freser
divendres, 13 de octubre del 2017

Inici: 12:00
Festival Gollut - Taller espectacle d'ombres xineses
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
SESSIÓ FAMILIAR Amb Artur Díaz, amb la col·laboració de la Federació catalana de cineclubs Durada: 2 h

Un taller per nens i pares
En aquest taller, els menuts i els seus pares aprendran que amb coses quotidianes, com les pròpies mans o els
elements retallats poden ser utilitzats per explicar una història o, simplement, com un element de diversió. A
més a més, amb el joc de projeccions d’ombres del primer cinema, coneixeran la increïble història dels Golluts
de Ribes.

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 buscar aigua a una font que està lluny de casa seva. Una gran paret travessa el seu poble. I
no pot anar a l’escola perquè aquesta està a l’altra banda del mur. També hi ha altres fonts que estan més a prop.
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. Al Teatre Municipal de Ribes
de Freser
divendres, 13 de octubre del 2017

Inici: 17:00
Festival Gollut- La tarda d'escalada i alpinisme català
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
MUZTAGH ATA 2011
Director: Pito Costa. Catalunya. Any: 2011 Durada: 45’. Gènere: Documental. Versió: Català. Sinopsi: Un grup
d’alpinistes catalans del Centre Excursionista de Badalona i el Puigcastellar coronen el 13 amb esquís al cim del
Muztagh Ata (7.548 metres), a la serralada de Koun-Loun. El grup és format per César Armengod, Pedro
Alcaraz, Adrià Déu i Pito Costa. ART OF ROUTE SETTING Director: Pito Costa. Catalunya. Any: 2011
Durada: 43’. Gènere: Documental. Versió: Català. Sinopsi: Un grup d’alpinistes catalans del Centre
Excursionista de Badalona i el Puigcastellar coronen el 13 amb esquís al cim del Muztagh Ata (7.548 metres), a
la serralada de Koun-Loun. El grup és format per César Armengod, Pedro Alcaraz, Adrià Déu i Pito Costa.

PIONERS
Director: Miquel Pérez i Miquel Vilaplana. Catalunya. Any: 2014 Durada: 79’. Gènere: Documental. Versió:
Català. Sinopsi: Documental sobre els escaladors de postguerra (1940-1955) que van introduir l´escalada
moderna a Catalunya. Mitjançant entrevistes amb els protagonistes i la repetició de les seves vies més
emblemàtiques, la pel·lícula contextualitza les dificultats en què varen desenvolupar la seva passió. Al Teatre
Municipal de Ribes de Freser
divendres, 13 de octubre del 2017

Inici: 17:00
Sessió lliurament de premi Gollut a Toni Albà
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
SECCIÓ MEDI AMBIENT CHAPAPOTE O NO Director: Ferran Llagostera. Catalunya. Any: 2006
Durada: 92’. Gènere: Ficció. Versió: Castellà. Sinopsi: Les vivències d’un poble de la costa gallega
durant els dies posteriors a l’enfonsament del “Prestige”. Anàlisis, en clau de comèdia negra,

l’angoixa motivada per aquesta catàstrofe, els problemes quotidians dels veïns, el comportament dels
polítics i la convivència amb els volutaris recent arribats. SESSIÓ ESPECIAL. EL MÓN AMB ULLS
D’AQUÍ

LAS HEREDERAS
Director: Anna Boyé. Catalunya. Any: 2017 Durada: 30’. Gènere: Documental de fotografia. Versió: Castellà.
Sinopsi: A Sumatra, a l’oest de la illa, viuen els Minangkabau, una comunitat matriarcal de més de quatre
milions de persones les tradicions ancestrals de les quals -denominades Adat- situen a la mare en el centre de la
societat. Allí les dones hereten la casa, la terra i els béns de la família, que passen de mares a filles. El llinatge
ho transmeten elles i el consens o acord mutu entre home i dona és la base que sustenta la vida. «Durant els
meus viatges per mig món dedicada a l’estudi de les religions, em vaig adonar de les discriminacions que
sofreix la dona i em vaig preguntar si hi havia llocs on la dona tingués un paper rellevant en la societat. I sí, n’hi
ha. Així va néixer Matriarcats, Un projecte documental, fotogràfic i pedagògic per descobrir l’essència dels
matriarcats. Les Hereves és una mostra d’això.». PREMI GOLLUT A LA TRAJECTÒRIA AUDIOVISUAL

Lliurament d’un dels premis honorífics d’aquesta edició a Toni Albà
Antoni Albà i Noya, més conegut com a Toni Albà, (Vilanova i la Geltrú, 13 d’agost de 1961) és un 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
absoluta. Actualment és conegut per les seves imitacions als programes de televisió Polònia i Crackòvia.
Cinema Catalunya
divendres, 13 de octubre del 2017

Inici: 22:00
Festival Gollut - La vetllada de la fotografia
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
22.10h Projecció SECCIÓ REPORTATGES DE FOTOGRAFIA
BLAU PASTEL d’Ivan Autet Planas
NOMBRES OLVIDADOS de Júlia Tuxans Valls
PILAR de Júlia Tuxans Valls
NOSALTRES TAMBÉ HEM FET EL CIM de Pep Mota Estrada
KÁRATE, MEDICINA SOCIAL de Paulina Polkowska
LA OTRA FRONTERA DE MARC SANYE
EL HOGAR deThierry Dana
DEPENDIENTE, PERDER LA MOVILIDAD Y VIVIR ENTRE RECUERDOS DEL PASADO de Iván
López Cano
L’ANTIGA PEDRERA DE BAKOTEH de Cristian Sarmiento
22.40 h Projecció del reportatge CUIDÁNDONOS, de Patricia Bobillo, guanyadora del Premi Gollut al Millor
Reportatge de Fotoperiodisme Datecuenta de l’any passat. 22:55 h Projecció dels reportatges:
THE FRAGILE STRENGTH, de Patricia Esteve
LA OTRA ORILLA, de Fernando Berro
CORRIOLS DE LLUM, de Pep Hubach
VALLDERIBES XS

Associació Esportiva de Planoles

23.20 h LLIURAMENT DEL PREMI GOLLUT A LA TRAJECTÒRIA FOTOGRÀFICA
a Anna Boyé
Anna Boyé és una antropòloga i fotoperiodista catalana que sempre s’ha interessat a retratar l’univers femení i
les diferents cultures a tot el món. Sus prolongades, intenses i sovint perilloses incursions en els més diversos
temes i llocs, giren sempre en un únic principi: situar a l’altre costat de l’objectiu un ésser humà i intentar
profundament explorar allò que conformi la seva humanitat. A partir de les 00.00 h After Gollut: FLÖKS (Plaça
de l’ajuntament, Ribes de Freser, Girona) Preu sessió: Gratuïta A la plaça del Mercat

Planoles
dissabte, 14 de octubre del 2017

Inici: 00:00
XIII Diada del Bolet
Organitzador: Ajuntament de Planoles
Dia 14 9 h Sortida amb micòleg a buscar bolets (p. del Casino). 13.30 h Tria de bolets amb micòleg.
17 h Tria de bolets al Casino amb micòleg. De les 17 h a les 19 h Taller infantil a la p. del Casino.
Durant tot el dia Fira boletaire a la p. del Casino. Dia 15 A les 10.30 h Exposició de bolets a la sala
del casino, a les 13.30 h tastet de bolets (mostra de cuina tradicional de bolets) preu 5€ socis i 7€ no
socis, tiquets a la venda a Can Cosp i a l'exposició.

Vilallonga de Ter
dissabte, 14 de octubre del 2017

Inici: 10:00
XIV Mercat de la Trumfa
Organitzador: Ajuntament de Vilallonga de Ter
Venda de l'autèntica Trumfa durant tot el dia, a la plaça de l'Orri i al carrer del Pou. Hi podreu trobar
Mercat artesanal, demostració d'oficis, passejades amb poni, tallers infantils, la Trumfamascota,
maquillatge, V Concurs de truita de patates i els restaurants de la població ofereixen menús per dinar
amb Trumfa.

Ribes de Freser
dissabte, 14 de octubre del 2017

Inici: 16:30
sessió especial: El món amb ulls d'aquí
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser

SESSIÓ ESPECIAL. EL MÓN AMB ULLS D’AQUÍ
Director: Òscar Cadiach. Catalunya. Any: 2013 Durada: 45’. Gènere: Documental Sinopsi: Un homenatge
d’Òscar Cadiach al poble sherpa. Òscar Cadiach i Puig és un alpinista català. Alpinista, GuiaUIAGM, càmera
d’altura, confer. 1r occidental escalar el 2n esgraó de l’Everest en lliure, 2 cops al CIM sense oxigen artificial.
K2 Magic 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 acabat hi haurà un refrigeri amb tots els assistents. Preu sessió: 12,40 € adults i
7,45€ infantil (Inclou tren Cremallera, vàlid per tot el dia 14 d’octubre). Compra d’entrades: Inscripció al web
del Festival Gollut, i pagament de l’entrada-bitllet a les taquilles del tren Cremallera de Vall de Núria el mateix
dia abans de la sessió
dissabte, 14 de octubre del 2017

Inici: 17:30
Castanyes i bolets de Clarart Espectacles
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Biblioteca Terra baixa
dissabte, 14 de octubre del 2017

Inici: 22:00
Sessió de Clausura - Festival Gollut
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser

SESSIÓ ESPECIAL. CLAUSURA. ANUNCI DE PREMIS I PROJECCIÓ DE LES
OBRES GUANYADORES
La sessió més especial del Festival Gollut, on es projectaran els millors films i esdevé el resum de tot el
certamen. Durant aquesta sessió s’anunciaran els següents 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 dos persones a Vall de Núria. –Premi Gollut del Públic per votació popular Premi Gollut jove –Premi Gollut DATECUENTA al millor Reportatge de Fotoperiodisme. Guardó dotat amb
un curs a l’escola més un pack de productes com a Premi. Valorat en 500 €. –Premi Miquel Porter i Moix.
Atorgat per cineclubistes de Federació Catalana de Cineclubs i els Amics Miquel Porter, que és dotat amb 150
€. Premis honorífics: –Premi Gollut a la trajectòria d’un cineasta o professional de la comunicació, a l’actor,

director i humorista Toni Albà. –Premi Gollut a la trajectòria fotogràfica, a Anna Boyé A partir de les 00.00 h
CONCERT: THE TAFFANERS. Com ja esdevé una costum des de la primera edició, el grup de música folk i
tradicional Tafaners, actuarà en la 4a edició del Festival Gollut i interpretrarà en directe la Cançó dels Golluts, i
altres cançons del seu repertori. A partir de les 01.00 h After Gollut: FLÖKS (Plaça de l’ajuntament, Ribes de
Freser, Girona) Cinema Catalunya

Sant Joan de les Abadesses
dissabte, 21 de octubre del 2017

Inici: 00:00
9a edició dels 2 Dies del Trial Santigosa -Clàssic
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Per més info: www.motoclubabadesses.cat
diumenge, 22 de octubre del 2017

Inici: 00:00
VIII Fira de la Carbassa
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Lloc: Plaça Anselm Clavé Concurs de carbasses, exhibició de treballs manuals amb carbasses,
mercat de productes relacionats amb la carbassa.

Ribes de Freser
dilluns, 23 de octubre del 2017

Inici: 10:00
Tastets TIC
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Tastets TIC a la Biblioteca Terra Baixa (Ribes de Freser). Participa a les xarxes socials. Facebook (4
h) Places limitades.

Sant Joan de les Abadesses
dijous, 26 de octubre del 2017

Inici: 17:00
Castanyada
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Amb berenar i ball a càrrec de Chus de Santa Coloma Lloc: Casal Jaume Nuní - El Palmàs
divendres, 27 de octubre del 2017

Inici: 00:00
Fem dansa
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Per més info: www.santjoandelesabadesses.cat
dissabte, 28 de octubre del 2017

Inici: 00:00
XXI Exposició de Bonsais
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Lloc: Palau de l'Abadia

Vilallonga de Ter
dissabte, 28 de octubre del 2017

Inici: 19:00
Teatre amb l'obra: "I ara què!"
Organitzador: Ajuntament de Vilallonga de Ter
Del grup de teatre: "Això és intolerable". Entrada gratuïta.

Sant Joan de les Abadesses
diumenge, 29 de octubre del 2017

Inici: 16:00
V Castanyada i doble audició de sardanes
Organitzador: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
A càrrec de les cobles Ciutat de Girona i Tres Vents al Pavelló Municipal

Ribes de Freser
dilluns, 30 de octubre del 2017

Inici: 10:00
Tastets TIC - Instroducció a la cerca de feina per Internet
Organitzador: Ajuntament de Ribes de Freser
Places limitades a la Biblioteca Terra Baixa. Inscripcions a la biblioteca de les 17 h a les 20 h de
dilluns a divendres. Fins al 13 octubre a les 20 h.

