




Jornades al voltant del cinema documental per a 

alumnes de Cicle Superior de Primària, ESO, 
Batxillerat i Graus , que permet apropar el 

documental al públic més jove.  

La mostra ofereix als alumnes una oportunitat única 

per despertar les consciències mentre gaudeixen 

descobrint històries fascinants i reals.  

Històries per emocionar, il·lusionar-se i reflexionar.  

Parlen de temes que els inquieten, els afecten, que 

coneixen i els interessen, i que tracten a la vida 

quotidiana i als centres educatius. 

Les projeccions s’acompanyen amb ponències i 

debats, amb persones o entitats de reconegut 

prestigi, al voltant del tema proposat pel film.

Jornades al voltant del cinema documental -per al 
públic general- per gaudir del gènere consolidat a 

festivals i 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 sobre el món que ens envolta. 

Pretenem que el documental i la temàtica siguin el 

pretext per provocar debats i ponències, posteriors a 

la projecció, al voltant del que hem vist a la pantalla.  

Per això les projeccions s’acompanyen de persones i/o 

entitats de reconegut prestigi amb qui mantenir un 

diàleg. 
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OLOT.DOC ESCOLES 
PROGRAMA

4 DIES  
PEL·LÍCULES 
PONÈNCIES

LA MOSTRA



15 NOVEMBRE, 9H  
CINES OLOT 

16 NOVEMBRE, 9H  
CINES OLOT 

17 NOVEMBRE, 9H  
CINES OLOT 

18 NOVEMBRE, 9H  
CINES OLOT 



OLOT.DOC  
PROGRAMA

LA MOSTRA

3 
5 
3

DIES  
PEL·LÍCULES 
PONÈNCIES



17 NOVEMBRE, 19.30H  
CINES OLOT 

18 NOVEMBRE, 19.30H  
CINES OLOT 

19 NOVEMBRE, 17.00H  
CINES OLOT 

17 NOVEMBRE, 17:00H  
CINES OLOT 

19 NOVEMBRE, 19.30H  
CINES OLOT 



OLOT.DOC ESCOLES 
15 NOVEMBRE 2022

Activitat extraescolar gratuïta

9:00 Entrada general i acomodament
Presentació acte

9:25 Projecció BALANDRAU, INFERN GLAÇAT (VO catalana)
11:05 Descans - intermedi
11:25 Ponència amb JORDI CRUZ, LLUÍS TRIPIANA i PERE PLANAGUMÀ
12:35 Finalització

http://www.olotrecursoseducatius.cat/fitxes/3033.pdf

PROGRAMA

Presentació a càrrec de JOSEP MARIA VILÀ,  
supervivent de la tragèdia al Pirineu



El 30 de desembre del 2000, una violenta tempesta de torb es va emportar la vida de deu muntanyencs en una de les tragèdies més greus de la 

història del Pirineu.  

BALANDRAU, INFERN GLAÇAT  és el relat en primera persona dels que aquell dia, més que sobreviure, van tornar a néixer.   

2021 / CATALUNYA / 83’ / 2.35:1 / VERSIÓ ORIGINAL CATALANA - RECOMANADA A PARTIR DE 12 ANYS

TRÀILER: www.olotdoc.cat



SINOPSI, RECONEIXEMENTS I CRÈDITS 

El matí del 30 de desembre de l’any 2000, Josep Maria Vilà, un bioquímic de 27 anys, enfila cap al cim del Balandrau fent esquí de muntanya amb la seva xicota i tres amics. El Pirineu 
està ple d’excursionistes, esquiadors i alpinistes que volen gaudir d’un dia esplèndid i de l’abundant quantitat de neu acumulada aquell final d’any.  
  
Al migdia, una sobtada ràfega de vent de més de 100 quilòmetres per hora escombra el grup del Josep Maria i la resta de persones que hi ha a la muntanya. Ningú no s’espera una 
tempesta.  Les prediccions meteorològiques no ho anunciaven. Estirats a terra, pensen que aquella violència no pot durar: “som al Pirineu, això no és l’Himàlaia”. Però aquell vent no té 
intenció d’aturar-se i no ho farà en les següents dotze hores.  
  
No saben que el pitjor encara ha d’arribar. Quan el vent comença a arrossegar la neu acumulada, es transforma en el torb. La sensació tèrmica cau fins als 30 graus sota zero i tot 
l’espai queda tenyit d’un blanc impecable i immers en un soroll ensordidor.  
  
Sense poder-hi veure ni sentir, els excursionistes es desorienten, mentre el vent i la neu no paren de colpejar-los violentament. Es congelen i, si no hi fan res, moriran d’hipotèrmia. En 
un instant, el que havia de ser una plàcida activitat de muntanya es convertirà en una lluita extrema per la supervivència.  
  
Aquell fatídic 30 de desembre, deu persones van perdre la vida al Pirineu intentant escapar del torb, en el que avui es recorda com un dels accidents més greus de la història del 
muntanyisme.  
  
  
Nominat a millor documental als premis Goya 2022. Menció especial del jurat al DocsValència, Premi Mountain Experience del film festival de Tegernsee (Baviera), i Premi Álvaro 
Bultó a la millor pel·lícula d’Aventura al 12è BCN Sports Film Festival.  Balandrau segueix la seva ruta de festivals internacionals: DocsBarcelona, Kinocat (Munich), Inkafest (Perú), 
Bannf (Canadà), Teplice Nas (República Txeca), Krakow Mountain Festival (Polònia), Proprad (Eslovàquia), Cambridge Film Festival, … 
  
  
  
  
 	

Direcció - GUILLE CASCANTE 
Guió - ENRIC ÁLVAREZ,  

JORDI MORATÓ, CARLOS PRIETO 
Fotografia -  TOMÁS YBARRA 

Edició - CARLOS PRIETO 
Productores - CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS  

GOROKA 
LASTOR MEDIA 

Producció Executiva -  TONO FOLGUERA, SERGI MORENO, GUILLE CASCANTE



PONÈNCIA - DEBAT 

JORDI CRUZ - Llicenciat en Ciències Físiques i Meteoròleg. Va començar la seva carrera professional a Antena 3 TV com a 
presentador del temps i ha col·laborat amb nombrosos mitjans de comunicació. Ha estat professor a la Universitat de 
Barcelona i a l'escola de pilots Aerolink.  

Actualment és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya. També és l'autor de '3 Nits de Torb i 1 Cap d’any’, premi Jacint 

Verdaguer 2019 de literatura de muntanya i llibre en què es basa el documental BALANDRAU, INFERN GLAÇAT. 

LLUÍS TRIPIANA - Vinculat al món de l’excursionisme des de ben jove amb petits tasts de l’alta muntanya i no seria fins als 25 
anys que hi entraria de ple. Soci del Centre Excursionista Sant Francesc d’Arenys de Mar, del Grup de Muntanya de Canet de 
Mar, Vocal d’alpinisme i Sots-President de la Unió Excursionista de Pineda Mar, soci del Club Alpí de Palamós, de l’Agrupació 
Científico Excursionista de Mataró i del Grup de Muntanya d’ Argentona. Fundador i President fins el 2011 del Club 
Excursionista Vallalta i soci del Grup de Muntanya d’Arenys de Munt. 

Té un intent fallit a l’Aconcagua on va arribar quasi a la cota 6.000. Guia de muntanya als Pirineus, Alps, Montblanc, zona dels 
Ecrins, Carros de Foc, La Porta del Cel, Parc Natural del Montnegre i Corredor, Montserrat, Garrotxa, …. 

Supervivent de la tragèdia al Pirineu del 30 de desembre del 2000 en la que van perdre la vida deu persones. 

PERE PLANAGUMÀ - Sergent Responsable del GRAE Olot  (GRAE, Grup d'Actuacions Especials),  Divisió dels Grups 
Operatius Especials (DGOE) del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.  El GRAE és una unitat especialitzada en 
salvaments i rescats en el medi natural i en llocs de difícil accés. 

En Pere va esdevenir testimoni directe com a rescatador en l'operatiu de recerca de l'episodi. 
  



Activitat extraescolar gratuïta / * EXCLUSIVA PER A ALUMNES 5è i 6è de PRIMÀRIA

9:00 Entrada general i acomodament
Presentació acte

9:20 Projecció Mi Gran pequeña Granja (VO - doblada al castellà)
11:00 Descans - intermedi
11:20 Ponència amb l’ARTIGA Coop SCCL
12:05 Finalització

OLOT.DOC ESCOLES 
16 NOVEMBRE 2022

http://www.olotrecursoseducatius.cat/fitxes/3033.pdf

PROGRAMA



Un testimoni sobre la immensa complexitat de la naturalesa, Mi Gran pequeña Granja ens explica la història de dos somniadors i un gos, i la 

seva odissea per portar harmonia a les seves vides i a la terra. 
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.

2019 / EUA / 91’ / 2.35:1 / VERSIÓ ORIGINAL ANGLESA - DOBLADA AL CASTELLÀ - PROJECCIÓ EXCLUSIVA PER A ALUMNES DE 5è i 6è DE PRIMÀRIA

TRÀILER: www.olotdoc.cat



SINOPSI, RECONEIXEMENTS I CRÈDITS 

Un testimoni sobre la immensa complexitat de la naturalesa. 
  
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 la ciutat i instal·lar-se 
en 200 hectàrees prop del comtat de Ventura,  on maldaran per tots els mitjans possibles per aixecar una de les granges més diverses que estigui en completa harmonia amb la 
naturalesa. Però les terres que escullen son ermes, faltes de nutrients i pateixen una severa sequera. 
  
Hi plantaran 10.000 arbres fruitals i més de 200 tipus de cultius diferents, i hi portaran animals de totes les espècies, com la inoblidable truja “Emma" i el seu millor amic “Greasy”, el 
gall.  
  
Quan per fi l’ecosistema de la granja comença a despertar, també ho farà l’esperança dels Chester, però el seu pla de crear una granja harmònica perfecta quedarà estroncat a causa 
d’uns girs dramàtics que els faran comprendre que la complexitat i saviesa de la naturalesa, així com la mateixa vida, van més enllà del que ells imaginaven. 
  
Avui dia, tot i les enormes dificultats que va comportar crear-la, Mi Gran pequeña Granja és una granja extraordinària. 

  
  
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” - BOSTON GLOBE “captivadora” 

Direcció - JOHN CHESTER 
Guió - JOHN CHESTER, MARK MONROE  

Fotografia - JOHN CHESTER 
Edició - AMY OVERBECK 

Música - JEFF BEAL  
Animació - JASON CARPENTER 

Equip artístic  - JOHN & MOLLY CHESTER 
Producció Executiva - LAURIE DAVID, ERICA MESSER, PAUL GURINAS,  

JESSICA GURINAS 



PONÈNCIA - DEBAT 

L’Artiga Coop SSCL és una cooperativa de consumidores amb seu al nucli antic d’Olot, en un 
edifici de la Plaça del Carme que hem rehabilitat nosaltres mateixes.  

Allà, hi tenim la nostra botiga. 
  
Les sòcies de l’Artiga som conscients de la força que te unir la nostra capacitat de compra per 
afavorir una producció d’aliments sostenible, justa, propera i saludable.  

Per a això vam començar a treballar el 2018. El 2020, ens vam constituir formalment i vam obrir 
la botiga el desembre del 2021. Ara ja som més de dues-centes sòcies. 
  
Tanmateix, l’activitat econòmica de la cooperativa és només l’eina que fa possible el nostre 
propòsit, i aquest passa per aprendre a fer-ho tot entre totes.  

Perquè el nostre poder és la cooperació per a una alimentació de base local, ecològica i per a 
totes. 
		



9:00 Entrada general i acomodament
Presentació acte

9:25 Projecció EATING OUR WAY TO EXTINCTION
(A mossegades cap a l’extinció / VO - subtitulada al català)

10:55 Descans - intermedi
11:15 Ponència amb GUSTAVO DUCH
12.30 Finalització

OLOT.DOC ESCOLES 
17 NOVEMBRE 2022

Activitat extraescolar gratuïta
http://www.olotrecursoseducatius.cat/fitxes/3033.pdf

PROGRAMA



2021 / UK / 82’ / 2.35:1 / VERSIÓ ORIGINAL ANGLESA - SUBTITULADA AL CATALÀ - RECOMANADA A PARTIR DE 12 ANYS 
* subtitulació versió catalana amb el suport de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals - Departament de Cultura  - Generalitat de Catalunya) 

El fascinant documental EATING OUR WAY TO EXTINCTION revela la veritat que no tothom gosa dir sobre la indústria alimentària. Farà canviar 

de manera radical la nostra percepció de les crisis ecològiques actuals i ens farà peremptòria la necessitat del canvi. 
Aquest poderós documental ens envia un missatge simple, però impactant. Descobreix veritats dures de pair en abordar el problema més urgent 
de la nostra generació: “el col·lapse ecològic”. 

TRÀILER: www.olotdoc.cat



Direcció - LUDO BROCKWAY, OTTO BROCKWAY 
Narradora - KATE WINSLET 

Fotografia - PAUL BARTON, LUDO BROCKWAY 
Edició - OTTO BROCKWAY 

Productores - BROXSTAR PRODUCTIONS, SEINE PICTURES 
Producció - KIAN TAVAKKOLI, LUDOVIC BRAOCKWAY, MARK GALVIN 

Producció Executiva - KATE WINSLET, SIR RICHARD BRANSON, MAGNUS HOLLONED ABEL SMTH,   
IVAN ORLIC, LAUREN MEKHAEL, JAMES WILKS, JOSEPH PACE, SUSAN  VITKA, KRISTY  

PETRILLO, GWYN WHITTAKER, NIKLAS ADALBERTY, KYLE VOGT, LORETA & CHRIS  
STADLER, CAROLINE GABEL, MATHEW GLOVER, JANE LAND, REBEKAH CAUDWELL,  
NICOLAS DUPART, ROGER LIENHARD, LARRY O’CONNOR, INTERNATIONAL BUSINESS  

ASSOCIATION, MICHAEL PHILIPPS, NICOLE & CATHLEN IHASZ, REIDAR LORENTZEN,  
PRINCE HALED BIN AWLEAD

SINOPSI I CRÈDITS 

EATING OUR WAY TO EXTINCTION  (A mossegades cap a l’extinció) porta l’espectador a un viatge arreu del món, des de les profunditats de la selva amazònica fins a les muntanyes 

de Taiwan, el desert de Mongòlia, el Dust Bowl d’EUA, els fiords noruecs i les costes escoceses, explicant la història del nostre planeta a través de testimonis impactants, de relats 
commovedors dels pobles indígenes més afectats pel canvi constant del nostre planeta, de personalitats de renom  mundial i d’una gran quantitat de científics destacats.  

Aquest poderós documental insta els espectators a prendre consciència dels seus propis hàbits diaris i planteja preguntes sobre el veritable cost del nostre menjar. Posa de manifest 
que a cada mossegada, escollim el futur del nostre planeta. 

Confrontador i entretingut, convida a l’espectador a qüestionar les seves decisions quotidianes, així com les dels líders de la indústria i dels governs. Amb una gran quantitat de 
participants de renom mundial, entre ells Sir. Richard Branson i Tony Robbins, transmet al mateix temps, però, un missatge d’esperança que empoderarà els espectadors. 

Aprofita per fomentar la reforestació, i té com a objectiu arribar a plantar 10 milions d’arbres a Madagascar per a recuperar el 90% perdut a l’illa,  i alhora ajudar les comunitats locals, 
moltes de les quals les formen agricultors o pescadors amb un extens coneixement de la terra. 
		



PONÈNCIA - DEBAT 

GUSTAVO DUCH - El seu besavi Francesc va exercir de cafeter al casino del poble, de vigilant d’escorxador, de 
sabater, de faroner, …… i més d’un dia de jugador professional de cartes. I, com quasi tots en el poble, hortolà al pati de 
casa seva. 

Pare d’Irene i Xavier, company d’Eva, veterinari de capçalera, investigador, escriptor i narrador transhumant. I, a l’hort del 
besavi, aprenent d’hortolà. 

Va posar en marxa, i en va ser el director fins al 2019, l’associació “Veterinaris sense fronteres” per donar suport a les 
poblacions camperoles en dificultats. I l’alegra saber que van fer molt i que es fa molt. 

Des del 2011 forma part de la revista “Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas”, en espai de pensament crític 
dels moviments que defensen quelcom tan necessari com transformador: “un món rural viu”. 

Té la seva llar activista a la cooperativa “El pla sencer”, un lloc d’agitació social, que compagina com a professor 
associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

L’experiència d’observar, estudiar i denunciar, també la de conèixer alternatives, s’ha convertit en cents d’articles de 
premsa que guarden les hemeroteques, i uns quants llibres, Com que explicar és una altra manera de caminar, també 
escriu narracions, contes i poesies que, sense saber ben bé com sorgeixen, el deixen parat, el fan pensar i li agrada de 
compartir.  

Com que encara busca respostes, va pensar que era el moment de preguntar a qui coneix bé els secrets de la Terra. 
Una collita de versos íntims i converses són el diàleg amb qui viu a l’interior de la terra, i amb un pastor que viu formant 
part de la terra. 
  



17:00 Entrada general i acomodament
Presentació acte

17:20 Projecció EL AGENTE TOPO (VO castellana) 
18:50 Finalització

OLOT.DOC  
17 NOVEMBRE 2022

PROGRAMA

Sessió gratuïta  i EXCLUSIVA PER A L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN OLOT

Presentació a càrrec de MANEL MORENO,  
President de l’Associació Gent Gran Olot



En Rómulo és detectiu privat. Quan una clienta li encarrega d'investigar la residència d'avis on viu la seva mare, en Rómulo decideix entrenar 
en Sergio, que té vuitanta-tres anys i mai ha treballat de detectiu, perquè visqui una temporada a la residència com a agent encobert (EL 

AGENTE TOPO).  

Ja infiltrat, amb greus dificultats per encarnar el seu paper de “talp” i amagar la seva adorable i afectuosa personalitat, s'acaba convertint, no pas 
en un espia, sino en un aliat de les seves entranyables companyes de residència. 

2020 / XILE - EUA - ALEMANYA - HOLANDA - ESPANYA / 90’ / 2.40:1 / VERSIÓ ORIGINAL CASTELLANA - SUBTITULADA AL CASTELLÀ 

Direcció: Maite Alberdi 

TRÀILER: www.olotdoc.cat



19:30 Entrada general i acomodament
Presentació acte

19:45 Projecció MOUNTAIN (VO - subtitulada al català)
21:00 Ponència amb JORDI PONS i SANJINÉS
21:50 Finalització

Entrada 4€                                                                       

OLOT.DOC  
17 NOVEMBRE 2022

PROGRAMA

Sessió gratuïta per als socis i sòcies del CENTRE EXCURSIONISTA d’OLOT

Presentació a càrrec d’ ALBERT ROVIROLA i SIRVENT,  
President del Centre Excursionista d’Olot



Fa segles, escalar una muntanya s'hauria considerat una bogeria. ¿Per què ara estem atrets per les muntanyes?  
MOUNTAIN és una experiència cinematogràfica i musical única que ens mostra la força fascinant dels llocs més alts del món i el seu constant 

poder de modelar les nostres vides i els nostres somnis.

2017 / AUSTRÀLIA / 75’ / 2.39:1 / VERSIÓ ORIGINAL ANGLESA - SUBTITULADA AL CATALÀ 
* subtitulació versió catalana amb el suport de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals - Departament de Cultura  - Generalitat de Catalunya) 

TRÀILER: www.olotdoc.cat



Direcció - JENNIFER PEEDOM 
Guió - ROBERT MACFARLANE 

Narrador - WILLEM DAFOE  
 Fotografia - RENAN OZTURK 

Edició - CHRISTIAN GAZAL, SCOTT GRAY 
Música - RICHARD TOGNETTI, AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA 

Productores - SCREEN AUSTRALIA, AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA, STRANGER 
THAN FICTION PRODUCTION, CAMP4 COLLECTIVE, SHERPAS CINEMA 

SINOPSI I CRÈDITS 

Quan l’Everest va ser escalat a mitjan segle XX, el muntanyisme s'havia convertit en una cerca de reptes per posar a provar els propis límits.. La visió de les muntanyes era la d’enemics a 
vèncer, llocs on un podia quedar segrestat per la por de l’insondable. 

Avui dia, l’atractiu de les muntanyes ja ha seduït milions de persones. I si abans  la seva llunyania n’havia  protegit la puresa, ara les muntanyes han esdevingut patis recreatius,  
gestionades i comercialitzades com si es tractés de grans parcs temàtics. . 

Però les muntanyes són molt més que una diversió o un enemic a vèncer. La seva gran vàlua és el seu poder inspirador i la meravella és que poden transformar els nostres patrons 
mentals i fer trontollar les nostres  ambicions. 

Rodada a l'Antàrtida, l’Argentina, Austràlia, Àustria, Bolívia, el Canadà, Xile, França, Islàndia, l’Índia, Itàlia, el Nepal, Nova Zelanda, el Pakistan, Papua Nova Guinea, Escòcia, Sud-àfrica, 
Suïssa, el Tibet i els EUA, i amb la magistral col·laboració de l'Australian Chamber Orchestra i la narració de l'actor Willem Dafoe.	



PONÈNCIA - DEBAT 

JORDI PONS i SANJINÉS - Alpinista català. Considerat un dels pares de l’actual generació d’alpinistes i escaladors 
de Catalunya i de tot l’Estat espanyol. Ha realitzat les primeres ascensions estatals a les cares Nord del 
Cerví (1961), de l’Eiger (1964) i la Punta Walker de les Grandes Jorasses (1967) que donen nom al llibre ‘Els tres 
últims problemes dels Alps’. 

L’any 1961, juntament amb l’Anglada i en Guillamón, assoleix el nevado Huascarán de 6.768 metres (Andes del Perú) 
per la seva difícil aresta nord. El 1969 escala l’Istor-o-nal de 7.400 metres a l’Hindu Kush, aconseguint per primera 
vegada un cim de més de  “7000” metres d’altitud. El 1974  assoleix, juntament amb l’Anglada i en Civis, el cim verge 
de l’Annapurna Est. Primer “8000” a l’Estat espanyol. 

Altres ascensions a l’Himàlaia són: (1979) Dhaulagiri, 8.167 m. - 1a ascensió estatal, (1981) Ama Dablam, 2a ascensió 
absoluta, (1984) Cho  Oyu, 8.201 m – 1a ascensió estatal, (1998) Gasherbrum II, 8.035 m - Karakorum. 

Cal destacar també  El Mont Blanc via Centinelle Rouge, Directíssima Cima Grande Lavaredo, Cima Canali via 
Herman Bulh i Torre Trieste (Dolomites), Nevado Siula Grande i Nevado Yerupajá Sud als Andes del Perú, Mont 
Ararat, Turquia - volcà Chimborazo (6.310 m), Mc Kinley (6.350 m - Alaska), Garet el D’Jenoun (Argelia),  Agpatu 
(Groenlandia), Aconcagua  (Argentina). 

Amb 70 anys escala la paret Nord del Petit Dru (Chamonix), i amb 83 la Pique Longue al Vignemale.   

Ha realitzat 22 pel·lícules en 16 mm., algunes de les quals premiades a Trento, Diablerets (Suïssa) i Torelló. Es autor 
dels llibres ‘Annapurna Est’, ‘Un vuit mil verge’ i ‘Alpinisme Sense Ficció’. 

És Membre d´Honor de la FEEC  i Honorary Member de la UIAA (Unió Int. Associacions d´Alpinisme).  



OLOT.DOC                                                            

Entrada 4€                                                                       

19:30

19:50

     - 

21:30

22:20

9:00 Entrada general i acomodament
Presentació acte

9:25 Projecció FLEE (VO - subtitulada al català)
11:03 Descans - intermedi
11:23 Ponència amb NADIA GHULAM
12:25 Finalització

OLOT.DOC ESCOLES / OLOT.DOC 
18 NOVEMBRE 2022

Activitat extraescolar gratuÏta
http://www.olotrecursoseducatius.cat/fitxes/3033.pdf

PROGRAMA



FLEE  ens explica la història real de l’Amin, que s’enfronta a un dolorós secret que ha mantingut ocult durant vint anys. 

L’Amin accepta d’explicar el seu extraordinari viatge com a nen refugiat de l’Afganistan amb la condició que no es reveli la seva identitat, i el 
director Jonas Rasmussen decideix crear un estil d’animació que protegeix i en potencia la història, combinant el temps i la memòria de forma 
visceral i poètica. 

2021 / DINAMARCA - FRANÇA - SUÈCIA - NORUEGA / 89’ / 2.40:1 / VERSIÓ ORIGINAL AFGANESA/ANGLESA - SUBTITULADA AL CATALÀ 
OLOT.DOC ESCOLES - RECOMANADA A PARTIR DE 13 ANYS 
* subtitulació versió catalana amb el suport de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals - Departament de Cultura  - Generalitat de Catalunya)

TRÀILER: www.olotdoc.cat



Director - JONAS POHER RASMUSSEN 
Guió - JONAS POHER RASMUSSEN, AMIN NAMABI 

Fotografia - MAURICIO GONZÁLEZ ARANDA 
Edició - JANUS BILLESKOV JANSEN 

Música - UNO HELMERSSON 
Productores - FINAL CUT FOR REAL, MOST FILM, RYOT FILMS. 

SUN CREATIVE STUDIO, VIVEMENT LUNES 
Producció - MONICA HELLSTRÖM, SIGNE BAYRSE SORENSE, 

CHARLOTTE DE LA GOURNERIE, RIZ AHMED 
  
  
 	

SINOPSI, RECONEIXEMENTS I CRÈDITS 

L’Amin explica la seva impactant, sorprenent i complexa vida. Els detalls de l’etapa abans de l’Institut, el dolorós èxode de l’Afganistan, el purgatori preadolescent a Moscou, on ell i la 
seva família esperen els papers d’immigració, i finalment la seva estança a Dinamarca separat de la seva família. 

Amb FLEE, un grup de cineastes que col·laboren en tots els àmbits de la producció es van unir per explicar la història d’un home que lluita per a trobar la vertadera definició i el 

significat de la llar. Després de molts anys, l’Amin els troba en forma d’una parella amorosa, una professió significativa i una llar real al camp danès. Molta gent al món busca trobar un 
lloc al qual anomenar llar, i l’Amin ha passat tota la seva vida intentant-ho. 

Diu el director Rasmussen: “com algú que sempre es mou d’un lloc a un altre i mai se sent arrelat a cap, em vaig adonar durant el rodatge que l’Amin encara no tenia una llar. D’alguna 
manera continuava fugint. Però, finalment, el fet de poder-se obrir i explicar la seva història completa el va fer acceptar el seu passat i la culpa pels sacrificis que la seva família va haver 
de fer perquè tingués una vida millor”. Al final del procés, l’Amin es va adonar que estava preparat per a superar els traumes del passat i estar en pau amb el present, com una persona 
completa. 
  
Els reconeixements i premis obtinguts revelen FLEE com a una de les pel·lícules documentals més enlluernadores que mai s’hagin vist. Al 2021 va obtenir més de 36 premis 
internacionals, entre els que destaquen: Premis Annie: millor pel·lícula independent - Sundance Film Festival: Premi del Jurat al millor documental - 3 Premis del Cine Europeu: millor 
documental, millor film d’animació i premi University - Cercle de crítics de New Yok: millor documental - Associació de crítics de Los Ángeles: millor film d’animació - British Independent 
Film Awards (BIFA): millor pel·lícula documental, … 3 nominacions als Premis BAFTA, i 3 nominacions als premis OSCAR 2022: millor pel·lícula documental, millor pel·lícula d’animació i 
millor pel·lícula internacional . 

THE HOLLYWOOD REPORTER “una remembrança poderosa i poètica de la lluita personal i l’autodescobriment que expandeix la definició de documental” - INDIEWIRE “emocionant i 
magistral història de supervivència” -  THE PLAYLIST “una excel·lent exploració del trauma dels refugiats. Trasbalsadora i humana”



PONÈNCIA - DEBAT 

NADIA GHULAM - Va néixer a Kabul (l’Afganistan). La seva vida està marcada per les conseqüències d’una cruenta 
guerra civil, de la fam i del règim talibà. Les dures adversitats no la van poder frenar i va aconseguir sortir-se’n 
gràcies al seu enginy i coratge, fent-se passar per un noi durant deu anys i així poder alimentar la seva família. 

Va ser el seu caràcter sociable el que la va portar a col·laborar amb una ONG amb la qual va arribar a Catalunya, la 
seva nova llar. Ara, finalment, pot fer tot el que sempre havia desitjat: viure en plena llibertat i seguir estudiant i 
formant-se per a ajudar el seu país i la seva pròpia família. 

Amb l’Agnès Rotger va explicar la seva història a la novel.la ’El secret del meu turbant’, premi Prudenci Bertrana l’any 
2010. La peça de teatre que porta el seu propi nom, dirigida per Carles Fernández, mostra detalls íntims i personals 
de la seva difícil vida a la Kabul dels pitjors anys de la guerra. 

Autora dels llibres ‘Contes que em van curar’, un bellíssim recopilatori de les històries que la seva mare li explicava a 
l’hospital mentre es refeia de les ferides d’una bomba que li va canviar la vida, i ’La primera estrella del vespre’, 
basada en fets reals de vivències diàries de dones lluitadores afganeses, en un país que pateix un conflicte armat 
constant des de fa més de quaranta anys. 

També entre el 2019 i 2021 publica ‘El llenyataire de Kabul’ i ‘El país dels ocells sense ales’, i el 2022 ‘Somiant la Pau’, 
un text que tracta el conflicte afgà de l’agost del 2021, i on explica com es va moure desesperadament per ajudar 
els seus  i salvar-los de les mans dels talibans, així com les perspectives de futur d’un país trencat. 

Creadora de l’Associació Ponts per la Pau, una ONG que treballa a l’Afganistan i a Catalunya desenvolupant 
projectes de cooperació d’emergència humanitària a dones i infants del seu país.  
 	



OLOT.DOC  
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PROGRAMA

Entrada 4€                                                                       

17:00 Entrada general i acomodament
Presentació acte

17:20 Projecció HELMUT NEWTON  (VO - subtitulada al castellà)
18,55 Finalització



Les dones van ser sens dubte l'essència del treball del llegendari fotògraf Helmut Newton.  

Les estrelles dels seus icònics retrats i editorials de moda, des de Catherine Deneuve fins a Grace Jones, passant per 
Charlotte Rampling o Isabella Rossellini, aporten finalment la seva interpretació sobre la vida i obra d'aquest controvertit geni. Provocatiu, 
revolucionari i subversiu, la seva representació de les dones encara suscita una pregunta: ¿eren les dones les protagonistes … o bé els seus 
objectes?	

2020 / ALEMANYA / 93’ / 2.40:1 / VERSIÓ ORIGINA ANGLESA - SUBTITULADA AL CASTELLÀ

TRÀILER: www.olotdoc.cat



19:30 Entrada general i acomodament
Presentació acte

19:50 Projecció NAVALNY (VO - subtitulada al català)
21:35 Ponència amb CARMEN CLAUDÍN i MARC MARGINEDAS
22:35 Finalització

Entrada 4€                                                                       

OLOT.DOC  
19 NOVEMBRE 2022

PROGRAMA

Presentació a càrrec de JEP COSTA,  
President del Cine Club Olot

Sessió gratuïta per als socis i sòcies del CINE CLUB OLOT



2022 / EUA / 98’ / 2.35:1 / VERSIÓ ORIGINAL RUSSA/ANGLESA - SUBTITULADA AL CATALÀ 
* subtitulació versió catalana amb el suport de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals - Departament de Cultura  - Generalitat de Catalunya)

Apassionant i íntim, el documental NAVALNY es desenvolupa a ritme de thriller mentre segueix el líder opositor rus en la seva recerca per a 

identificar els homes que el van enverinar l’agost del 2020.	
Rodat a Alemanya mentre succeïa la història, ofereix una visió excepcional de la investigació. “Les parets parlen” i Navalny els dona la paraula. 

Però també és un retrat del líder que no es deixa intimidar per res, ni tan sols pel propi enverinament. 

TRÀILER: www.olotdoc.cat



Direcció - DANIEL ROHER  
Fotografia - NIKI WALTL 

Edició - LANGDON PAGE, MAYA DAISY HAMKE 
Música - MARIUS DE VRIES 

Productores: CNN FILMS, HBO MAX,  FISHBOWL FIMS,  
COTTAGE M 

Producció Executiva - AMY ENTELIS, COURTNEY SEXTON,  
MARIA PEUCHIKN 

Producció - DIANE BECKER, MELANIE MILLER, SHANE BORIS 

SINOPSI, RECONEIXEMENTS I CRÈDITS 

L’agost de 2020, un avió que viatjava de Sibèria a Moscou es va desviar a Omsk quan un passatger es va sentir greument malalt. Aquest passatger era el crític més ferotge de Vladimir 
Putin, Alexei Navalny, el líder de l’oposició russa, un home que molts pensaven que podia ser assassinat.  

La seva dona i acompanyants van sopitar desseguida que l’havien enverinat. Tenien por d’una cosa així perquè el polític es negava a callar. Va ser ingressat en un hospital de Sibèria, 
després traslladat a Omsk i, després d’una dura negociació, va ser evacuat a Alemanya. Allí les autoritats van confirmar que havia rebut una dosi de l’agent nerviós Novitxok, de l’era 
soviètica. 

Però, com va ser enverinat, i per part de qui? Aquestes preguntes son al centre del documental que es desenvolupa a ritme de thriller. Navalny, junt amb el periodista d’investigació 
Christo Grozev, de Bellingcat, van recopilant minuciosament les identitats dels possibles assassins a sou, fins a resoldre el cas.  

Rodat en un petit poble d’Alemanya mentre Navalny es recupera i investiga, el film també ens retrata l’home… Les escenes amb la seva dona, fills i companys mostren un magistral 
estratega de les xarxes socials i un líder compromès amb la seva terra natal.  

NAVALNY  és una visió extraordinària d’un polític i el seu afany de reforma que no es deixa intimidar per res, ni tan sols pel seu propi enverinament. Al final, mentre l’autoritarisme creix a 

tot el món, l’aspirant a president de Rússia torna al seu país disposat a sacrificar-se pel canvi. Va ser detingut, jutjat i enviat a un camp de concentració, aïllat de la resta de presoners i 
amb només el permis d’una visita de la seva dona cada dos mesos. L’abril del 2021, el govern rus el va traslladar a un hospital per a reclusos, per les pressions de la Unió Europea i els 
Estats Units. Es va declarar en vaga de fam i va aparèixer uns dies després visiblement demacrat. Serà alliberat el dia  que Putin plegui. I el pla és que es converteixi en president. 

“Si et maten, ¿quin missatge t’agradaria deixar al poble rus?” li pregunta el director en un  moment de l’enregistrament.  “Oh, vaja, Daniel, ..... deixem aquesta pregunta per a la pel·lícula 
número dos. Fem-ne, d’aquesta, un thriller, i després, si em maten, fes una pel·lícula avorrida, d’aquestes de records”. 

NAVALNY va obtenir el Premi del públic al millor documental al prestigiós Sundance Film Festival 2022	
  
  
  
 	



PONÈNCIA - DEBAT 

CARMEN CLAUDÍN - Investigadora sènior associada del CIDOB, (Barcelona Centre for International Affairs), on ha estat 
directora de recerca i directora adjunta durant molts anys.  Té un Màster en Filosofia per la Universitat de la Sorbonne-
París i, on també va cursar un postgrau en Història, especialitzat en història russa i soviètica. 

Autora del llibre ‘Lénine et la révolution culturelle’ (La Haye: Mouton, 1975), traduït a l'anglès i a l'espanyol i també d’un 
gran nombre d’articles  sobre temes soviètics i postsoviètics per a revistes i diaris. Ha viatjat extensament per tota la 
regió i ha estat observadora electoral de l’OSCE a Tadjikistan, Rússia, Belarús i Ucraïna.  

Forma part del patronat del Migration Policy Group, Brussel·les. És membre del Consell Assessor de l'Oficina Regional de 
Cooperació i Pau a Europa (ROCPE), amb seu a Viena, del Grup d'Estratègia UE-Rússia, convocat pel European Council 
on Foreign Relations (ECFR), i del Consell Editorial d'Esglobal (abans Foreign Policy edició espanyola). Les seves 
principals àrees d'interès són la política interna i exterior de Rússia i Ucraïna, els conflictes en l'espai postsoviètic i els 
processos de reforma en les societats postsoviètiques. Parla castellà, català, francès, anglès i rus. 

MARC MARGINEDAS - Periodista Corresponsal i enviat especial per a El Periódico de Catalunya des del 1995. Va 
començar la seva carrera al nord d’Àfrica, on va cobrir la guerra civil algeriana dels noranta. Després, va anar a Rússia 
durant dos períodes, (1998 - 2002) i (2015 - 2022). A Moscou, va ser testimoni dels últims anys de la presidència de 
Borís Ieltsin, i de com Vladímir Putin va arribar al poder, amb les consegüents guerres iniciades un cop instal·lat al 
Kremlin. 

Ha fet cobertures a l'Afganistan, a l'Iraq, al Sudan i al Líban. Ha estat present a les revolucions de l'anomenada 'Primavera 
Àrab' a Tunísia, Líbia i Síria, i als conflictes armats que hi van aparèixer després. L’Estat Islàmic el va segrestar a Síria el 
2001. Va ser alliberat sis mesos després. 

Va estudiar Periodisme a la Universitat de Navarra, i obtenir un diploma de postgrau en Relacions Internacionals a la 
Universitat d'Amsterdam l'any 1991. Parla anglès, francès, rus i àrab, i les seves dues llengües maternes, castellà i català.      
   
		

Sergio Caro / El Periódico de Catalunya
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