


QUÈ ÉS? 
La secció de l’OLOT.doc dedicada als alumnes  
d’ESO, Batxillerat i Graus que apropa el cinema 
documental al públic més jove,  oferint-los l’oportunitat 
única de descobrir històries fascinants i reals. 

Jornades al voltant del cinema 
documental on poder recuperar  
gaudir del gènere, que té un públic 
consolidat a festivals i a cartelleres  
de grans capitals. 

Documentals que presenten  
històries que pel seu contingut  
i temàtica resulten d’especial  
interès.

Una oportunitat extraordinària  
per fer arribar missatges constructius 
entorn el món que els envolta. 



AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT (IME), ESCOLA D’ART I 
SUPERIOR DE DISSENY D’OLOT I RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA

ORGANITZAT PER AXISFILMS 

COM I AMB QUI? 
AMB EL SUPORT FINANCER DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONAAMB EL SUPORT FINANCER DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

EMPRESES PATROCINADORES

COL·LABORADORS



PROGRAMA



MI GRAN 
PEQUEÑA 
GRANJA



MI GRAN  
PEQUEÑA  
GRANJA

09:00 h 09:10 h Entrada general i acomodament

09:15 h 09:25 h Presentació acte

09:25 h 10:56 h Projecció MI GRAN PEQUEÑA GRANJA

11:00 h 11:20 h Descans - intermedi

11:25 h 12:15 h Ponència amb el veterinari JOAN BASSETS,   
“L’ecologia a casa”

6 0CTUBRE 2020 
ACTIVITAT GRATUÏTA 



MI GRAN  
PEQUEÑA  
GRANJA

SINOPSI 
Un testimoni sobre la immensa complexitat de la naturalesa, “Mi Gran Pequeña 
Granja” ens explica la historia de dos somniadors i un gos, i la seva odissea  
per portar harmonia a les seves vides i a la terra. 

Un dia, quan el lladruc del seu estimat gos Todd els porta a ser desnonats del seu 
minúscul apartament de “Los Angeles”, John i Moll Chester decideixen deixar  
enrere la ciutat per anar-se’n a 200 hectàrees a prop del comtat de Ventura,  on  
intentaran per tots els mitjans construir una de les granges més diverses i, a la 
vegada, que estigui en completa harmonia amb la naturalesa. Però les terres que  
van escollir estaven completament faltades de nutrients i es veien afectades per  
una brutal sequera.  

La pel·lícula narra vuit anys de treballs incessants i mostra el desmesurat idealisme 
dels nostres protagonistes mentre tracten de crear la utopia que anhelen. 

2018 / EEUU / 91’ / 2:35:1 / VERSIÓ ORIGINAL ANGLESA - DOBLADA AL CASTELLÀ 
RECOMANADA A PARTIR DE 12 ANYS, I INDICADA PER A LES SEGÜENTS MATÈRIES: CIÈNCIES 
NATURALS, SOCIALS, LLENGÜES ANGLESA I CASTELLANA, ÈTICA, BATXILLERAT D’ARTS I 
CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I SUPERIOR



MI GRAN  
PEQUEÑA  
GRANJA

CRÈDITS 
Director - JOHN CHESTER 
Guió - JOHN CHESTER, MARK MONROE  
Fotografia - JOHN CHESTER 
Edició - AMY OVERBECK 
Música - JEFF BEAL  
Animació - JASON CARPENTER 
Equip artístic  - JOHN & MOLLY CHESTER 
Productors Executius - LAURIE DAVID, ERICA MESSER, PAUL GURINAS, 
JESSICA GURINAS 

LINKS 
Website: www.thebiggestlittlefarmmovie.com 
Facebook: @thebiggestlittlefarm 
Instagram: @thebiggestlittlefarm 
Twitter: @BiggestLilFarm 

PREMIS, RECONEIXEMENTS I CRÍTIQUES 
PALM SPRINGS INTERNATIONAL 2019 - FILM FESTIVAL 2019 - BOULDER 2019 - HAMPTONS 
INTERNATIONAL 2019 - SUNDANCE 2019 - TORONTO 2019 - TELURIDE 2019, SUNDANCE 
(Inoblidable), TIFF (Magnífica),  VARIETY (Meravellosa),  THE PLAY LIST (Impressionant)

http://www.thebiggestlittlefarmmovie.com
http://www.thebiggestlittlefarmmovie.com
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MI GRAN  
PEQUEÑA  
GRANJA

JOAN BASSETS 
ECOGARROTXA  és una empresa consultora per al sector agrícola  i ramader de 
casa nostra. Especialitzats en producció agrícola i ramadera ecològica i en benestar 
animal, i treballant en tot el territori català. 

JOAN BASSETS I PAGÈS, veterinari, màster en agricultura ecològica és qui  
va desenvolupar el concepte d'ECOGARROTXA, i és qui actualment en dirigeix  
tota la part tècnica. 

La feina que realitzen des d'ECOGARROTXA és ajudar i acompanyar als productors 
agrícoles i ramaders per aconseguir una producció sostenible, de qualitat i rendible 
per a les seves explotacions agràries.  

Els seus objectius son sempre ajudar a obtenir productes comercialitzables, 
respectant criteris mediambientals en la seva producció i amb visió de futur  
per al manteniment del territori i per garantir el benestar dels animals.

WWW.ECOGARROTXA.COM

http://www.ASSOCIACIOCETACEA.ORG
http://www.ASSOCIACIOCETACEA.ORG
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SEA OF 
SHADOWS

09:00 h 09:10 h Entrada general i acomodament

09:15 h 09:25 h Presentació acte

09:25 h 11:11 h Projecció SEA OF SHADOWS

11:15 h 11:35 h Descans - intermedi

11:40 h 12:30 h Ponència amb l’ASSOCIACIÓ CETÀCEA,  
que protegeix, conserva i investiga la vida i hàbits 
marins al litoral català

7 0CTUBRE 2020 
ACTIVITAT GRATUÏTA 



SINOPSI 
Sea of Shadows és l’últim projecte de Terra Mater Factual Studios, propietat de  
Red Bull, i de la companyia Appian Way Productions de Leonardo DiCaprio. 

“La vaquita”, la balena més petita del món, està gairebé en extinció, ja que el seu  
hàbitat està destruït pels càrtels mexicans i la màfia xinesa. En aquest documental, 
un equip multinacional de científics, activistes, periodistes i agents federals 
s’enfronten als càrtels de la droga i als traficants il·legals per salvar la balena més 
amenaçada de la Terra. 

Köhler, Ladkani i DiCaprio denuncien els càrtels mexicans i els traficants xinesos, 
que han unit les seves forces per caçar de manera furtiva “la totoaba” en el golf  
de Califòrnia, també anomenat mar de Cortez. Aquest peix és conegut com  
‘la cocaïna aquàtica’ pel seu elevat preu. Els caçadors amenacen la vida marina  
de tota la regió, incloent la “vaquita" marina.

2019 / ÀUSTRIA / 106’ / 2:35:1 / VERSIÓ ORIGINAL ANGLESA - CASTELLANA  
AMB SUBTÍTOLS V. CASTELLANA 
RECOMANADA A PARTIR DE 14 ANYS I INDICADA PER A LES SEGÜENTS MATÈRIES: CIÈNCIES 
NATURALS, SOCIALS, ÈTICA, LLENGÜES ANGLESA I CASTELLANA, BATXILLERAT D’ARTS I 
CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I SUPERIOR

SEA OF 
SHADOWS



CRÈDITS 
Director - RICHARD LADKANI 
Producers - WALTER KÖHLER, WOLFGANG KNÖFLER 
Fotografia - RICHARD LADKANI 
Edició - VERENA SCHÖNAUER, GEORG FISCHER 
Música - H. SCOTT SALINAS 
Productors Executius -  LEONARDO DICAPRIO, JENNIFER DAVISSON, PHILLIP 
WATSON, SCOTT Z. BIRNS,  DINAH CZEZIK-MÜLLER. MICHAEL 
FRENSCHKOWSKI, CAROLYN BERNSTEIN, RYAN HARRINGTON, LAURA NIX, 
REBECCA CAMMISA 

LINKS 
Website: www.seaofshadows.film 
Facebook: @seaofshadowsSOS 
Instagram: @seaofshadows 
Twitter: @seaofshadowsSOS 
Hashtags: #SeaofShadowsFilm #VaquitaUndercover #CuttheNet 

PREMIS I RECONEIXEMENTS 
SUNDANCE FILM FESTIVAL 2019 - LIGHTHOUSE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2019 - 
MINNEAPOLIS ST. PAUL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL2019 

SEA OF 
SHADOWS

http://www.seaofshadows.film
http://www.seaofshadows.film
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SEA OF 
SHADOWS

ASSOCIACIÓ CETÀCEA 
L’Associació Cetàcea neix a l’agost de 2012, amb l’objectiu de protegir, conservar  
i investigar la vida i hàbitats marins de dofins i balenes en el litoral català, creant 
sinergies amb altres organitzacions de l’estat o europees per poder comprende 
millor l’ecologia d’aquestes espècies. 

Centren la seva activitat en el desenvolupament d’activitats i estudis que  
permetin assolir els objectius que es van marcar en la seva fundació. En aquest 
sentit es van crear 3 àrees independents, però que treballen de forma coordinada, 
per a poder desenvolupar campanyes i projectes, educatius i formatius, de 
conservació i de recerca. 

Recerca: realitzant estudis relacionats amb les espècies marines del litoral català,  
els seus hàbitats i ecosistemes, que en permetin tenir un millor coneixement  
de les espècies que habiten les aigües del litoral català, quines són les amenaces 
que les afecten i quines són les actuacions que es poden dur a terme  
per afavorir la seva conservació.



SEA OF 
SHADOWS

ASSOCIACIÓ CETÀCEA 

Conservació: creant campanyes de protecció del medi marí català, del seu litoral  
i platges i de les espècies que l’habiten. Fomentant la participació de la societat  
en les seves activitats. 

Educació i Formació: desenvolupant cursos de formació, xerrades educatives,  
taules rodones i altres activitats amb l’objectiu d’educar a joves i grans. 

L’Associació Cetàcea està formada per un equip humà que valora per sobre  
de tot el benestar dels animals que habiten les nostres costes, la seva conservació  
i la dels hàbitats en els que viuen.  

WWW.ASSOCIACIOCETACEA.ORG

http://www.ASSOCIACIOCETACEA.ORG
http://www.ASSOCIACIOCETACEA.ORG


SEA OF  
SHADOWS



FOR SAMA



FOR SAMA

09:00 h 09:10 h Entrada general i acomodament

09:15 h 09:25 h Presentació acte

09:25 h 11:03 h Projecció FOR SAMA

11:05 h 11:25 h Descans - intermedi

11:30 h 12:25 h Ponència amb el fotoperiodista RICARDO 
GARCIA VILANOVA, l’únic periodista gràfic que 
ha estat a Síria des de l’inici del conflicte

8 0CTUBRE 2020 
ACTIVITAT GRATUÏTA 



FOR SAMA
SINOPSI 
For Sama (Per a Sama) és una carta d’amor d’una jove mare a la seva filla. La 
pel·lícula ens explica la historia de la vida de Waad Al-Kateab al llarg de cinc anys  
en la guerra a Aleppo, a Síria.  

Durant aquest temps s’enamora, es casa i dóna a llum a Sama, mentre  
un conflicte catastròfic es desenvolupa al seu voltant. 

La seva càmera captura històries increïbles de pèrdues, riures i supervivència 
mentre Waad decideix si marxar o no de la ciutat per protegir la vida de la seva filla, 
però fugir significa abandonar la lluita per a la llibertat per la que tant s’ha sacrificat. 

For Sama és un viatge íntim i èpic en la experiència femenina en peróde de guerra. 

2019 / UK - SIRIA / 103’ / VERSIÓ ORIGINAL AMB SUBTÍTOLS V. CASTELLANA 
RECOMANADA EXCLUSIVAMENT A PARTIR DE 16 ANYS, I INDICADA PER A LES SEGÜENTS 
MATÈRIES: CIÈNCIES SOCIALS, ÈTICA, LLENGUA CASTELLANA, ECONOMIA, BATXILLERAT 
D’ARTS I CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I SUPERIOR



CRÈDITS 
Directors - WAAD AL KATEAB, EDWARD WATTS 
Producers - CHANNEL 4 NEWS, ITN PRODUCTIONS, FRONTLINE PBS 

LINKS 
Website: www.forsamafilm.com 
Facebook: @forsamafilm 
Instagram: @forsamafilm 
Twitter: @forsamafilm 
Follow: @waadalkateab’s campaign @actionforsama 

PREMIS I RECONEIXEMENTS 
PRIX L’OEIL D’OR A LA SECCIÓ OFICIAL DEL FESTIVAL DE CANNES 2019  - MILLOR PEL.LÍCULA 
INDEPENDENT, DIRECCIÓ, DOCUMENTAL I EDICIÓ ALS BRITISH INDEPENDET FILM AWARDS 2019 
(BIFA)  -  PPREMI LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ AL NATIONAL BOARD OF REVIEW 2019 (NBR)

FOR SAMA

http://www.forsamafilm.com
http://www.forsamafilm.com


FOR SAMA



RICARDO GARCIA VILANOVA 
Fotògraf free-lance. Durant més de 19 anys, el seu treball ha estat focalitzat en 
zones de conflicte i crisis humanitàries, incloent reportatges de la Primavera Àrab  
i els conflictes ISIS. 

Les seves fotografies han estat publicades a mitjans tant prestigiosos com Life, 
Newsweek, Time, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street 
Journal, Le Monde, Liberation, Paris Match, The Guardian, The Times, Die Welt, Der 
Spiegel, Stern, i molts d’altres. 

Ha col·laborat amb organitzacions com les Nacions Unides, International Commitee 
of the Red Cros, Médecins Sans Frontières i Human Rights Watch. Com a freelance 
vídeo-periodista, ha treballat per la CNN, BBC, NBC, France 24, Aljazeera, Chanel 
4, VICE, PBS, Euronews i molts d’altres. 

The Wall Street Journal el va presentar l’any 2010 com a candidat als premis 
Pulitzer, i ha estat àmpliament guardonat a diferents organitzacions com el World 
Press Photo, Pictures of the Year (POY), NPPA, International Photography Awards 
(IPA), PX3, Bayeux Calvados-Normandy Award, Moscow International Foto Awards, 
Lens Culture, Days Japan International, Mika Yamamoto International Journalist 
Award i International Press Club. 

FOR SAMA



FOR SAMA
RICARDO GARCIA VILANOVA 

Com a periodista videogràfic ha aconseguit el premi Rory Peck.  

Aquest 2020 ha obtingut el 3er. premi al prestigiós World Press Photo,  
categoria Actualitat. 

Durant la Guerra civil a Síria, el 16 de setembre de 2013 va estar segrestat per part 
de l’Estat Islàmic,  conjuntament amb el periodista Javier Espinosa, al control 
fronterer de Tal Abjad, a la governació de Sar-Ragá,  mentre estaven intentant 
abandonar Síria després de dues setmanes cobrint el conflicte. El 4 d’octubre del 
mateix any també havia estat segrestat i capturat el reporter Marc Marginedas.  

6 mesos més tard, al març del 2014, van ser alliberats. 

WWW.RICARDOGARCIAVILANOVA.COM
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WWW.RICARDOGARCIAVILANOVA.COM
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CONTACTE
JOAQUIM CASTELLS  
tf. (34) 609 320 798  
joaquimcastells@axisfilms.es 
joaquimcastells@olotdoc.cat 

AXISFILMS, SL 
Salvador Mundí, nº 7 - local 
08017 Barcelona 
tf. (34) 932 804 225 
axisfilms@axisfilms.es 
joaquimcastells@axisfilms.es 

www.axisfilms.es 

OLOT.DOC 
produccio@olotdoc.cat 
(+34) 93 280 42 25 

www.olotdoc.cat 
https://www.instagram.com/olot.doc/ 
https://facebook.com/OLOTdoc 
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