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ENTREGA DEL XVI PREMI  
PERE CASALDÀLIGA  
A LA SOLIDARITAT
Cada any, en el marc del Festival Internacional de 
Cinema Social de Catalunya, l’organització fa lliu-
rament del premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, 
un reconeixement honorífic a l’entitat o persona que, 
per la seva obra o actitud, hagi contribuït a fer que la 
solidaritat entre els pobles o les persones sigui un 
fet i no tan sols un desig. 

DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 12:00
LA CREUETA, NAVARCLES

Amb la col·laboració d’Araguaia 
amb el Bisbe Casaldàliga.

ESCENARIS 
ESPECIALS

PRESENTACIÓ
Arribem a la 16a edició del CLAM amb la vo-
luntat d’oferir-vos un recull del millor cinema 
social del panorama internacional i altres acti-
vitats que esperem seran del vostre interès. Us 
presentem una filmografia farcida de pel·lícules 
multipremiades, com The miseducation of ca-
meron post (La (des) educación de Cameron 
Post) de Desiree Akhavan amb què inaugurem 
aquesta edició, Rojo de Benjamín Naishtat, Zie 
mij doen (Mireu-me) de Klara van Es, Female 
pleasure (Plaer femení) de Barbara Miller o Te-
ret/The load (La carga) de Ognjen Glavonic, 
entre altres. Seran una quarantena de títols que 
il·lustren algunes de les qüestions socials que 
desperten major interès en l’actualitat, dues 
de les quals tindran una presència més desta-
cada: d’una banda, el valor i el reconeixement 
de la diversitat (d’origen, d’orientació sexual, de 
capacitats funcionals, etc.) i el dret a la igualtat 
d’oportunitats. I de l’altra, la promoció i la de-

fensa de la igualtat de gènere, a la qual dedica-
rem algunes pel·lícules i activitats paral·leles. En 
conjunt, 40 pel·lícules, 40 petites històries que 
ens parlen de grans problemes com, per exem-
ple, la crisi del model familiar tradicional.

Un dels plats forts d’aquesta edició serà el lliu-
rament del premi honorífic del CLAM a l’actor 
català Sergi López. Amb una filmografia prolí-
fica, l’hem pogut veure recentment en l’estre-
na de 7 Raons per fugir, dels manresans Soler, 
Quinto i Torras. Presentarem la seva darrera pel-
lícula Staff Only, dirigida per Neus Ballús, que 
projectarem a Manresa després d’haver passat 
per la Berlinale i el Festival de Màlaga.

Com a novetats de la 16a edició, tindrem una 
nova secció, premi INSERT, creada de la mà 
d’AMPANS, dedicada a la creació audiovisual de 
persones amb discapacitat intel·lectual. I tam-
bé una taula rodona en què participaran tres 

coneguts youtubers per parlar-nos d’un feno-
men que té alguns punts en comú amb la cre-
ació audiovisual més convencional. Una forma 
de comunicació que té defensors i detractors, 
però que mobilitza milions de seguidors a tra-
vés d’Internet.

No faltaran el tradicional lliurament del premi 
Pere Casaldàliga a la Solidaritat, que aquest any 
es lliurarà a l’Associació Escenaris Especials, i 
la visió femenina del món del cinema que, per 
segon any, ens ofereix Dones Visuals amb l’or-
ganització de dues activitats paral·leles de luxe.

Hem posat tot el nostre esforç per aconseguir 
oferir-vos una edició en la que l’excel·lència de 
les propostes i dels continguts vagi unida a la 
qualitat de l’experiència. Us convidem a gau-
dir-les sense moderació. Bon CLAM!

AMB EL SUPORT DE

FESTIVALS 
COL·LABORADORS

 MITJANS OFICIALS MITJANS COL·LABORADORS

PARTENAIRES

PROVEIDORS OFICIALS
FESTIVALS
AGERMANATS

MARC MARCÈ 
CASAPONSA 
Periodista i director de 
Regió7, el diari de la 
Catalunya Central.

NÚRIA BACARDIT 
PEREZ 
Periodista de TV3.

ENTREGA EL PREMI PRESENTA L’ACTE

L’associació Escenaris Especials va néixer a Banyoles fa 13 anys de 
la mà de la psicòloga i dramaturga Clàudia Cedó que, amb el su-
port de l’Aula de Teatre i l’Àrea de Cultura de la ciutat, es va oferir 
per donar classes a diverses fundacions i centres per a persones 
en risc d’exclusió social.

Els seus alumnes són persones vinculades a nivell laboral o resi-
dencial a algun centre o fundació social. L’associació utilitza el 
teatre com a eina d’inclusió, per lluitar contra els estigmes que 
arrosseguen els seus alumnes, amb el convenciment que l’esce-
nari pot ser un espai de llibertat que escolti les veus de tothom, un 
lloc on s’hi vegi reflectida la diversitat real que existeix a la nostra 
societat.

Escenaris Especials ofereix exercicis de cos, veu, improvisació, 
clown o expressivitat emocional, entre altres tècniques, per oferir 
als alumnes un espai de llibertat i de joc que doni valor i potenciï 
les seves capacitats.

Els espectacles que han estrenant reflecteixen les inquietuds dels 
seus alumnes amb la idea de donar-los veu sobre temes que els 
interessen. Destaquen les actuacions del 2012 a l’estadi de Mont-
juïc, dins la Festa dels Súpers; el 2014, quan van guanyar el Premi 
al Compromís de les comarques gironines; i el 2015, amb el premi 
Banyolí de l’any a l’Entitat Social. Actualment el projecte atén més 
de 100 alumnes de 9 fundacions de la demarcació de Girona.

www.escenarisespecials.com

www.facebook.com/escenaris.especials.50 
www.instagram.com/escenarisespecials 
www.twitter.com/EEspecials

Fotos: Irene Serrat

PATROCINADORS OFICIALS

Ajuntament 
de Sallent

Junta d’Herències de la 
Generalitat de Catalunya



SECCIÓ OFICIAL A CONCURS

LLARGMETRATGESCURTMETRATGES
SECCIÓ OFICIAL A CONCURS

VO  Versió Original 
VOC  Versió Original en Català
VOE  Versió Original en Espanyol

VE  Versió Doblada a l’Espanyol
VOSC  Versió Original Subtítols en Català
VOSE  Versió Original Subtítols en Espanyol

PEL·LÍCULES AMB PRESÈNCIA 
DE DIRECTORS I/O EQUIP

ALASKA IS A DRAG
Estats Units. 2017. Comèdia dramàtica. 83 min. 
VOSC.
Director: Shaz Bennett. Intèrprets: Martin L. 
Washington Jr., Maya Washington, Matt Dallas.

Leo treballa en una fàbrica de conserves de peix a 
Alaska. Té una germana bessona, Tristen, amb la que 
somia arribar a ser una gran estrella de la música disco, 
una drag queen. L’arribada de Declan a la fàbrica obli-
garà al Leo a enfrontar-se al que realment vol. L’opera 
prima de la directora Shaz Bennet neix d’un curt previ 
que ja estava protagonitzat pel personatge de Leo. Els 
paisatges d’Alaska, amb les seves màgiques aurores bo-
reals, són el marc espectacular d’aquesta història sobre 
la dificultat de trobar-se un mateix.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 22:30 
NAVARCLES - LA CREUETA

CARGA
Portugal. 2018. Thriller. 113 min. VOSC
Director: Bruno Gascon. Intèrprets: Michalina 
Olszanska, Vítor Nord, Rita Blanco.

Després d’una carrera com a director de curts, el portu-
guès Bruno Gascón dirigeix aquest film que denuncia 
les xarxes de tràfic d’éssers humans. Victòria, una jove 
russa disposada a lluitar per aconseguir la seva llibertat, 
és la protagonista d’aquesta història que té múltiples 
víctimes. Gascón va investigar a fons el funcionament 
de les màfies del tràfic de persones i va construir la his-
tòria de Victòria com a exemple de tots els que pateixen 
aquest espantós problema, moltes vegades davant la 
indiferència dels que no volen donar-se per assaben-
tats. Carga és un film necessari.

DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 21:00 
NAVARCLES - LA CREUETA

EL CHATA
Puerto Rico. 2017. Drama. 75 min. VOE
Director: Gustavo Ramos Perales. Intèrprets: Blas 
Templa Diaz, Alexon Duprey, Modest Lacen.

Quan Samuel surt de la presó, la seva època de boxe-
jador ha quedat enrere. Ara, amb trenta anys, només 
serveix per a ser espàrring, per aguantar els cops. Els 
del ring i els de la vida entestada en què Samuel no pu-
gui deixar enrere el seu passat, recuperar la seva família 
i sortir del barri marginal on va créixer. Format entre 
Puerto Rico i Madrid, Gustavo Ramos Perales té un estil 
molt personal de filmar que el converteix en una nova 
veu del cinema independent llatinoamericà.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 17:30 
NAVARCLES - LA CREUETA

HISTORIAS DE LA TELEPRISION
Espanya, 2018. Documental. 62 min. VOE
Director: Adolfo Garijo.

Teleprisión Carabanchel es va organitzar i va emetre 
a la presó de Carabanchel a Madrid durant dos anys, 
1986 i 1987. Va ser un experiment innovador realitzat 
per presos amb el consentiment d’alguns funcionaris 
de la que era llavors la presó més massificada d’Espa-
nya. Després d’un curt període, Teleprisión Carabanc-
hel va ser clausurada i els materials originals perduts. 
Només es van salvar els vídeos guardats per dos dels 
presos d’aleshores Adolfo Garijo i Javier Anastasio i re-
cuperats després de 30 anys en aquest indispensable 
document sobre una presó que, per sort, ja no existeix. 

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 19:30 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

NJË TREGIM PRISHTINË / UNA 
HISTÒRIA DE PRISTINA
Kosovo. 2018. Drama. 86 min. VOSC
Director: Burbuqe Berisha. Intèrprets: Teuta Kra-
niqi, Donat Qosja.

L’Aurora i el Ben són feliços amb la seva filla de nou 
anys, la Fiona. Tenen una bona feina, un apartament i 
un futur davant. Però quan a la Fiona li diagnostiquen 
un càncer, la seva vida s’enfonsa. Rodada a la ciutat de 
Pristina, al Kosovo més contemporani, aquesta òpera 
prima és un dur retrat de com es destrueix una família 
en un món corrupte i desigual. Història senzilla i clara 
que demostra que el càncer no només està en els ma-
lalts, també està en la societat.

DIVENDRES, 3 DE MAIG, A LES 22:30 
NAVARCLES - LA CREUETA

REISS AUS: ZWEI MENSCHEN. ZWEI 
JAHRE. EIN TRAU / ALLIBERAR-SE: 
DUES PERSONES, DOS ANYS, UN 
SOMNI
Alemanya. 2019. Documental, Aventures.  
120 min. VOSC
Directors i intèrprets: Lena Wendt, Ulrich Stirnat.

Dos joves periodistes i fotògrafs alemanys, Ulli i Lena, 
emprenen un viatge de descobriment i aventura que 
els portarà d’Hamburg a Sud-àfrica en un vell Land 
Rover. Durant dos anys, viuen tota mena d’històries i 
coneixen tot tipus de gent, creuant catorze països afri-
cans. La realització d’un somni personal esdevé una 
mirada bella i sorprenent sobre Àfrica en un viatge tan  
interior com geogràfic. Una pel·lícula per somiar.

DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 18:00 
NAVARCLES - LA CREUETA

IRGENDWER
Canadà, 2017. Història real. 14 min. VOSE
Director: Marc Gadge. Intèrprets: Elisabeth Orth, 
Fabienne Haller, Vladislav Grakovskiy.

Una anciana Greta Maininger recorda mirant a càme-
ra,com a l’abril de 1945, quan era una adolescent, va 
viure la brutal entrada a Berlín de l’Exèrcit Roig Soviètic. 
Una història de dignitat i de futur.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 20:00 
NAVARCLES - LA CREUETA
................................................................................................

LAS OTRAS CAMAS
Espanya. 2018. Drama. 15 min. VOE
Director: Jonay García. Intèrprets: Sofia M. Privi-
tera, Francisco Vera.

La feina de la Laura és important, és assistent sexual 
per a persones amb discapacitats funcionals. Per Marc, 
el seu xicot, és difícil acceptar-ho. Però la vida s’encar-
regarà de demostrar-li que l’afecte que ofereix la Laura 
és molt necessari.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 22:30 
NAVARCLES - LA CREUETA
................................................................................................

MAMA
Turquia. 2017. Drama. 9 min. VO
Director: Eduardo Vieitez.

Alep. Síria. Una nena celebra l’aniversari quan la seva 
casa esclata en un bombardeig. En el caos que es pro-
dueix, perd a la seva mare i vaga per la ciutat en ruïnes 
al mig dels refugiats. La tragèdia de la guerra a través 
dels ulls d’una nena.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 20:00 
NAVARCLES - LA CREUETA
................................................................................................

MANSPREADING
Espanya. 2018. Drama. 8 minuts. VOE
Director: Abdelatif Hwidar. Intèrprets: Clara de 
Lluna, Marc Huertas, Toni Climent.

Ni masclisme ni feminisme; igualisme. Aquest curt, 
eficaç i útil, posa de manifest que no és bo precipitar-se 
en els judicis sobre les situacions, ni creure tot el que 
veiem. Rodada al metro de València per un veterà di-
rector de curts nascut a Ceuta.

DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 18:00 
NAVARCLES - LA CREUETA
................................................................................................

TODOS MIS PADRES
Espanya. 2018. Drama. 15 min. VOE
Director: Bernabé Rico. Intèrprets: Clive Ar-
rindell, Rodrigo Martínez Rico, Richard Co-
llins-Moore.

Madrid. Nadal. Un nadó és abandonat al carrer. Passarà 
per diverses mans de persones que no saben molt bé 
què fer amb ell. El missatge final és important: aquest 
nadó no és un cas aïllat.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 17:30 
NAVARCLES - LA CREUETA
................................................................................................

VACA
Espanya: 2018. Comèdia. 15 min. VOC
Director: Marta Bayarri. Intèrprets: Pepo Blasco, 
Marta Bayarri.

La Marga viu presonera de la rutina de la seva feina en 
un escorxador. Però un dia, una mirada li fa recuperar 
la il·lusió de viure. Tercer curtmetratge d’una conegu-
da actriu catalana. Important no perdre’s el pla després 
dels crèdits.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 22:30 
NAVARCLES - LA CREUETA

A MITGES
Espanya. 2018. Drama. 14 min. VOC
Director: Daniel Segui. Intèrprets: Gisela Creus, 
Quim Vilagran.

Una nit plujosa, una parella de ballarins pateix un terri-
ble accident que canviarà les seves vides per sempre. El 
desig de viure i de ballar els farà trobar una manera de 
seguir endavant, perquè dues mitges parts, bé poden 
fer un tot.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 19:30 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

................................................................................................

BROCCOLI
Alemanya. 2018. Comèdia. 3 min. VOSE
Director: Iván Saínz-Pardo. Intèrpret: Patrick 
Finger.

Google ho sap tot, Google controla les nostres vides. 
Estem perduts. No podem fer res. Divertit i terrible tre-
ball d’un veterà director amb 16 curts des de 1998.

DIVENDRES, 3 DE MAIG, A LES 22:30 
NAVARCLES - LA CREUETA
................................................................................................

DOS VIDAS
Espanya. 2018. Drama. 6 min. VOE
Director: Alberto Coll de Lis. Intèrprets: Cristina 
Bravo, Javier Sáez.

El passat et pot trobar a la volta de qualsevol cantonada 
per recordar-te la vida que va poder ser i que no vas 
saber veure. Una història senzilla sobre dues vides se-
parades.

DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 21:00 
NAVARCLES - LA CREUETA
................................................................................................

DÜNDAYI ÇOCUKLAR YÖNETSIN / 
LET THE KIDS RUN THE WORLD
Turquia. 2018. Drama. 3 min. VOSC
Director: Oğuzhan Dursun.

El drama dels nens refugiats a Síria. Tres minuts dra-
màticament commovedors.

DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 22:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
................................................................................................

HIELOS EL MUSICAL
Espanya. 2018. Musical. 14 min. VOE
Director: Paula Garisoain. Intèrprets: Diego Do-
mínguez, Natalia Lacunza, Daniel Amatrain.

Rodat en un famós cafè de Pamplona, l’òpera prima de 
Paula Garisoain, és un curiós experiment que utilitza 
els codis del musical clàssic de Hollywood per explicar 
una història d’amor impossible.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 22:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
................................................................................................

IL MONDIALE IN PIAZZA
Itàlia. 2018. Comèdia. 15 min. VOSC
Director: Vito Palmieri. Intèrprets: Giulio Bera-
nek, Malich Cissé.

Mentre es juga el mundial de futbol a Rússia, a la plaça 
d’un petit poble de la Puglia es juga un altre tipus de 
mundial. L’humor i el futbol poden ajudar a combatre 
el racisme i el nacionalisme xenòfob.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 22:30 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................

Llargmetratges 
rebuts a concurs’19 98Curtmetratges 

rebuts a concurs’19 269

20192019



PANTALLA OBERTA

AMANDA
França. 2018. Drama.107 min. VOSE
Director: Mikhaël Hers. Intèrprets: Vincent Lacoste, 
Isaure Multrier, Stacy Martin.
Com es pot viure després de perdre un ésser estimat en 
un atemptat terrorista? Això és el que explica aquest film 
ambientat al París d’ara mateix, on un jove amb una vida 
tranquil·la, enamorat i aparentment feliç, s’ha de fer càrrec 
d’Amanda, una nena de set anys, filla de la seva germana, 
víctima d’un atemptat. Gran Premi al Festival de Tòquio, el 
film de Mikhaël Hers es va presentar també a la Mostra de 
Venècia on va guanyar el premi Magic Lantern gràcies a 
la sensible combinació de lleugeresa, emoció i sinceritat 
amb que tracta un tema molt dramàtic.

DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 22:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

BOKU WA IESU-SAMA GA KIRAI / JESUS
Japó, 2018, Drama fantástic.76 min. VOSE
Director: Hiroshi Okuyama. Intèrprets: Yura Sato, 
Riki Okuma.
Premi Nous Realitzadors de l’últim Festival de Sant Sebas-
tià, l’opera prima del joveníssim director Hiroshi Okuya-
ma és una preciosa miniatura centrada en la història de 
Yura, un nen de deu anys que ha d’adaptar-se a un en-
torn nou i a una escola cristiana, on se li apareix un petit 
i meravellós nen Jesús que l’ajuda a superar una situació 
molt dolorosa. Exquisida i delicada, aquesta tendra i alho-
ra arriscada pel·lícula, sembla una versió amb personatges 
reals de l’extraordinari món de Hayao Miyazaki.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 22:30 
NAVARCLES - LA CREUETA
.....................................................................................................

CUERNAVACA
Mèxic. 2017. Drama. 89 min. VOE
Director: Alejandro Andrade. Intèrprets: Carmen 
Maura, Emilio Puente, Moisès Arizmendi, Mariana 
Gaja.
En morir la seva mare en un accident, l’Andy, un nen 
d’onze anys, ha d’anar a viure a la ciutat de Cuernavaca a 
casa de la seva freda i desconeguda àvia. L’opera prima del 
mexicà Alejandro Andrade és una història de sentiments 
sobre el procés de maduració emocional d’un nen enfron-
tat al rebuig i l’aïllament. Interpretada per Carmen Maura, 
Cuernavaca amaga una denúncia de les injustícies socials 
darrere del drama d’un nen solitari que busca un lloc per 
refugiar-se.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 22:00 
SALLENT - LA FÀBRICA VELLA

DISSABTE, 11 DE MAIG, A LES 22:00 
NAVARCLES - LA CREUETA
.....................................................................................................

DER TRAFIKANT /  
EL VENDEDOR DE TABACO
Àustria. 2018. Drama.117 min. VOSE
Director: Nikolaus Leytner. Intèrprets: Bruno Ganz, 
Simon Morzé, Emma Drogunova.
L’ascens del nazisme a la Viena de 1937 és el rerefons po-
lític d’aquesta curiosa i emotiva història d’amistat entre 
un jove nouvingut a la ciutat i el vell professor Sigmund 
Freud. Nikolaus Leytner sap captar l’atmosfera de terror 
de l’època en aquesta pel·lícula basada en un dels llibres 
més coneguts i traduïts de Robert Seethaler. El vendedor 
de tabaco té a més l’al·licient de ser una de les últimes in-
terpretacions de Bruno Ganz que dona rostre a Sigmund 
Freud. Només per això ja val la pena veure-la.

DISSABTE, 11 DE MAIG, A LES 22:30 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

DOGMAN
Itàlia. 2018. Drama. 102 min. VOSE
Director: Matteo Garrone. Intèrprets: Marcello 
Fonte, Edoardo Pesce.
Dogman ens torna el millor Matteo Garrone, el de Gomor-
ra, en una història protagonitzada per un home normal 
amb el rostre i la mirada de l’esplèndid actor Marcello Fon-
te. Tot succeeix en un barri napolità en decadència, pro-
per al mar, on es respira ruïna moral i física. Aquesta es-
plèndida reformulació del neorealisme més clàssic, amb 
un alè del Pasolini menys dramàtic, és un film que parla 
d’ètica però que mai cau en el moralisme.

Sessió Cineclub Manresa
DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 18:30 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

DOWN N’HI DO. LA CÀMERA 
BALLARINA
Espanya. 2018. Documental. 60 min. VOC
Director: Mireia Ros.
Actriu, directora, dona inquieta que sempre busca nous 
camins, Mireia Ros s’acosta amb Down n’hi do. La càmera 
ballarina a la realitat d’un grup de persones especials. El 
projecte neix d’un taller que Mireia Ros va impartir a sis 
nois amb síndrome de Down i dos amb discapacitat intel-
lectual amb els que va treballar durant dos anys. El resultat 
és un documental fresc, espontani i ple d’humor, on po-
dem descobrir l’enorme humanitat d’aquest grup de joves.

DIJOUS, 9 DE MAIG, A LES 20:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

.....................................................................................................

FAMÍLIA NO NUCLEAR
Espanya. 2018. Documental. 60 min. VOC
Director: Joan López Lloret
El nou treball de Joan López Lloret és una mirada a for-
mes de vida familiar que no són les convencionals. De les 
comunes dels anys 70 a les noves fórmules de solidaritat 
d’ara mateix, la idea utòpica de viure en comú i compartir 
un projecte ha estat present a la ciutat de Barcelona. Di-
vertit i espontani, Família no nuclear ens recorda les ex-
periències de quatre d’aquestes comunes i ens convida a 
reflexionar sobre com es pot organitzar la societat per no 
dependre de l’estat, sinó de la solidaritat mútua.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 20:00 
NAVARCLES - LA CREUETA

.....................................................................................................

FEMALE PLEASURE /  
PLACER FEMENINO
Suïssa. 2018. Documental. 97 min. VOSE
Director: Bàrbara Miller
La prestigiosa documentalista suïssa va estrenar a la Set-
mana de la Crítica del Festival de Locarno aquest inte-
ressant treball on dóna veu a cinc dones valentes que en 
diferents contextos repressius, tan polítics com religiosos 
o socials, i arriscant-se a difamacions, amenaces i proces-
saments, han alçat la seva veu per denunciar una situació 
d’explotació i d’abús de la dona i reivindicar l’alliberament 
sexual i el poder de decisió sobre el seu propi cos. Un film 
indispensable.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 20:30 
SALLENT - LA FÀBRICA VELLA

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 20:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

DISSABTE, 11 DE MAIG, A LES 19:30 
NAVARCLES - LA CREUETA
.....................................................................................................

HOTEL EXPLOTACIÓN: LAS KELLYS
Espanya. 2018. Documental. 55 min. VOE
Director: Georgina Cisquella.
Formada en el documentalisme polític durant la seva eta-
pa com a guionista i directora en programes com Infor-
me Semanal o Miradas 2 de TVE, Georgina Cisquella no 
ha deixat mai de denunciar els problemes més urgents de 
la societat. En aquest cas, es fixa en les Kellys, nom amb 
el que es coneix a les cambreres que netegen habitacions 
d’hotel. Les Kellys són un col·lectiu invisible i desprotegit 
que ha començat a organitzar-se per lluitar contra l’explo-
tació de què són objecte. Cinema militant, cinema activis-
ta, cinema necessari.

DISSABTE , 11 DE MAIG, A LES 20:30 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE 
DARLING / LA ÚLTIMA LOCURA DE 
CLAIRE DARLING
França. 2018. Tragicomèdia. 94 min. VOSE
Director: Julie Bertuccelli. Intèrprets: Chiara 
Mastroianni, Catherine Deneuve, Samir Guesmi.
La francesa Julie Bertuccelli ha rodat tres films de ficció on 
el realisme màgic i el fantàstic es barregen amb la realitat. 
La última locura de Claire Darling, basada en una novel·la 
de Lynda Rutledge, és la història de Claire, una dona que, 
convençuda que ha arribat el seu últim dia de vida, deci-
deix desfer-se de tot el que té. Història tragicòmica sobre 
la vellesa, i les relacions entre una mare i la seva filla pro-
tagonitzada per dues actrius magnífiques que són mare i 
filla a la realitat: Catherine Deneuve i Chiara Mastroianni.

DIUMENGE, 12 DE MAIG, A LES 18:00 
NAVARCLES - LA CREUETA
.....................................................................................................

PASEKO TXORIAK / AVES DE PASO
Euskadi. (Espanya), 2019. Documental. 77min. 
VOSE
Director: Juanmi Gutiérrez. 
Senzill i emotiu documental sobre els grups de migrants 
que, procedents d’Àfrica, intentaven creuar a França a tra-
vés de la frontera d’ Irún el juliol del 2018. La ONG Irun-
go Harrera Sarea es va preocupar per ells i va aconseguir 
mobilitzar la població en un moviment solidari col·lec-
tiu. Juanmi Gutiérrez va deixar acabat aquest treball poc 
abans de morir al febrer d’aquest any. Per al festival és un 
record obligat i necessari del que va ser Premi Especial del 
Jurat del CLAM 2014 pel seu film Abriendo puertas.

DIMECRES, 8 DE MAIG, A LES 20:00 
NAVARCLES - LA CREUETA
.....................................................................................................

ROJO
Argentina. 2018. Thriller polític. 109 min. VOE
Director: Benjamí Naishtat. Intèrprets: Darío 
Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro, Diego 
Cremonesi.
En un petit poble argentí, els mesos previs al cop militar de 
1976, un prestigiós advocat veu com la seva vida s’enfonsa 
després trobar-se amb un home estrany. Enverinat, amo-
ral, paranoic, fascinant i brillant, són alguns dels adjectius 
que la crítica va utilitzar per descriure l’atmosfera d’aquest 
thriller opressiu després de la seva estrena al Festival de 
Sant Sebastià on el tercer film del director argentí va obte-
nir el Premi al Millor Director i el de Millor actor per Darío 
Grandinetti.

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 22:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

STAFF ONLY
Espanya. 2019. Drama. 83 min. VOSC
Director: Neus Ballús. Intèrprets: Sergi López, 
Elena Andrada.
La Marta té 17 anys. Passa unes vacances de Nadal en un 
resort del Senegal al costat del seu pare i el seu germà. 
Farta de safaris i folklore, la Marta descobreix l’altra cara 
d’Àfrica quan es fa amiga de Khouma, un jove senegalès 
que filma les excursions dels turistes, i d’ Aissatou, noia de 
la neteja que li permetrà conèixer la vida dels treballadors 
de l’hotel. Sis anys després de La plaga, Neus Ballus se’n va 
a l’Àfrica per explicar la història d’una adolescent enfron-
tada a les desigualtats socials i els xocs culturals. Film triat 
per Sergi López, premi Honorífic del Festival d’ enguany.

DIMARTS, 7 DE MAIG, A LES 20:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

.....................................................................................................

TERET /  LA CARGA
Sèrbia. 2018. Thriller polític. 98 min.  VOSE
Director: Ognjen Glavonic. Intèrprets: Leon Lucev, 
Pavle Cemerikic, Tamara Krcunovic, Ivan Lucev, 
Igor benzina.
Durant el bombardeig de l’OTAN a Sèrbia el 1999, Vlada 
condueix un camió congelador pel país. No vol saber què 
és el que transporta, però la seva mercaderia es convertirà 
poc a poc en la seva càrrega. Presentada a La Quinzena de 
Realitzadors de Canes 2018 i al Festival de Gijón, el debut 
en la ficció del jove documentalista serbi és una denúncia 
dels crims de guerra comesos per les pròpies forces sèr-
bies en els anys 90. Leon Lucev és el protagonista abso-
lut d’aquest thriller que transita per l’horror i recupera un 
passat atroç que mai hauria d’haver passat i que no podem 
oblidar.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 22:30 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

THE BREADWINNER /  
EL PAN DE LA GUERRA
Irlanda. 2017. Animació. 93 min. VOSE
Director: Nora Twomey
El nou treball de la irlandesa Nora Twomey adapta un lli-
bre de l’escriptora canadenca Deborah Ellis que explica la 
història de la petita Parvana, una nena d’onze anys, obli-
gada a disfressar-se de noi per poder treballar quan el seu 
pare és detingut pels talibans. El pan de la guerra es una 
preciosa i potent denúncia de la manca de llibertat que es 
pateix al Afganistan, especialment les dones. Una de les 
sorpreses de l’any en l’animació per a adults.

DISSABTE, 11 DE MAIG, A LES 17:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

THE MISEDUCATION OF CAMERON 
POST / LA (DES) EDUCACIÓN DE 
CAMERON POST   
Estats Units. 2018. Comèdia. 91 min. VOSE
Director: Desiree Akhavan. Intèrprets: Chloë 
Grace Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck, John 
Gallagher Jr., Jennifer Ehle, Quinn Shephard, 
Dalton Harrod.
El segon llarg metratge de Desiree Arkhavan va guanyar el 
premi a la Millor Pel·lícula al Festival de Sundance del 2018 
i l’Espiga de Plata i el Premi de la Joventut al Festival de Va-
lladolid. Ambientada l’any 1993 en un campament juvenil 
destinat a guarir l’homosexualitat entre els adolescents, té 
en la seva sensible i divertida protagonista Chloë Moretz, 
el principal atractiu. Una comèdia trista que planteja un 
problema important: la dificultat de descobrir la pròpia 
identitat sexual.

DIVENDRES, 3 DE MAIG, A LES 20:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
.....................................................................................................

ZIE MIJ DOEN / MIREU-ME
Bèlgica, 2018. Documental. 84 min.  VOSC
Director: Klara Van És.
Impressionant documental rodat en blanc i negre en un 
centre de discapacitats mentals que segueix al llarg d’un 
any la vida se sis interns. A través de la seva mirada desco-
brim un món on els desitjos, les pors, els comportaments 
no són tan diferents dels que tots podem tenir. La docu-
mentalista flamenca Klara Van Es, s’ha especialitzat a re-
tratar col·lectius vulnerables com els malalts d’ Alzheimer, 
o els discapacitats mentals d’aquest film, amb una delica-
desa i respecte que fan dels seus treballs peces indispen-
sables per reflexionar sobre el que és ser normal a la nostra 
societat.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 20:00 
NAVARCLES - LA CREUETA

.....................................................................................................

TIME TRIAL
Gran Bretanya. 2017. Documental. 81 min. VOSE
Director: Finlay Pretsell. Intèrprets: Thomas 
Dekker, David Millar.
L’escocès David Millar és un ciclista professional guanya-
dor de diverses etapes del Tour de França. Millar, que va 
ser apartat de la competició l’any 2004 per dopatge, s’ha 
convertit en una de les més potents veus del ciclisme en la 
lluita contra aquest problema. El film el segueix en la seva 
última participació al Tour de França mentre en  fa una 
reflexió dels clarobscurs que han dominat la seva carre-
ra esportiva. El fet que el director Finlay Pretsell sigui un 
antic ciclista i l’ús de les més modernes tècniques de fil-
mació des de la bicicleta, li dóna a aquest documental una 
gran autenticitat.

DIJOUS, 2 DE MAIG, A LES 20:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

Una Selecció de pel·lícules produïdes a 
Catalunya o en llengua catalana.

VO  Versió Original 

VOC  Versió Original en Català

VOE  Versió Original en Espanyol

VE  Versió Doblada a l’Espanyol

VOSC  Versió Original Subtítols en Català

VOSE  Versió Original Subtítols en Espanyol
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MANRESA  ESPAI LA PLANA DE L’OM

NAVARCLES  LA CREUETA

SALLENT  LA FÀBRICA VELLA

Descompte del 20% per a titulars de: 
Club TR3SC, Manresa Campus Universitari, 
carnet Galliner, Club d’amics Abadal.

INAUGURACIÓ DE LA 16a EDICIÓ 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 
SOCIAL DE CATALUNYA

XVIè PREMI PERE  
CASALDÀLIGA  
A LA SOLIDARITAT

ENTREGA DEL PREMI PERE 
CASALDÀLIGA A L’ASSOCIACIÓ 
ESCENARIS ESPECIALS 

ENTREGA EL PREMI MARC MARCÈ 
PERIODISTA I DIRECTOR DEL REGIÓ 7

Els descomptes no són acumulables a 
altres promocions ni als abonaments.

ENTRADES
LES ENTRADES I ABONAMENTS ES 
PODRAN ADQUIRIR A LES TAQUILLES 
ABANS DE COMENÇAR CADA SESSIÓ.

Abonament individual  
Tot el festival 
PREU: 40€
Entrades a totes les sessions, incloses 
gales d’inauguració i clausura.

Abonament individual  
5 sessions 
PREU: 20€
Entrades a 5 sessions, 
exclosa la gala de clausura.

Abonament individual  
3 sessions 
PREU: 15€
Entrades a 5 sessions, 
exclosa la gala de clausur

ABONAMENTS DESCOMPTES

VO  Versió Original 
VOC  Versió Original en Català
VOE  Versió Original en Espanyol
VE  Versió Doblada a l’Espanyol
VOSC  Versió Original Subtítols en Català
VOSE  Versió Original Subtítols en Espanyol

Entrada general 6€
Entrada general
per menors de 25 anys 2€

PANTALLA OBERTA

PANTALLA OBERTA

PARLEM DE CINEMA

PARLEM DE CINEMA
DONES VISUALS

CURT CONCURS

CURT CONCURS

CURT CONCURS

CURT CONCURS

CURT CONCURS

CURT CONCURS

CURT CONCURS

CURTS A CONCURS

CURT CONCURS

CURT CONCURS

LA (DES) EDUCACIÓN DE 
CAMERON POST EE UU. 
2018. Comèdia. 91 min. VOSE

DOWN N’HI DO. LA CÀMERA 
BALLARINA
Espanya. 2018. Documental. 60 min. VOC

SESSIÓ DE CURTMETRATGES  
A CONCURS

LA ÚLTIMA LOCURA 
DE CLAIRE DARLING
França. 2018. Tragicomèdia. 
94 min. VOSE

TIME TRIAL
Gran Bretanya. 2017. 
Documental. 81 min. VOSE

SEMINARI SOBRE SEXE I CINEMA  
A CÀRREC DE MIREIA INIESTA

PREMI A LA CREACIÓ AUDIOVISUAL 
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL.

PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
VISUALS I XERRADA SOBRE ELS DIÀLEGS 
SONORS. MODERAT PER YOLANDA OLMOS

TAULA RODONA 
DE YOUTUBERS

XERRADA-COL·LOQUI:
“DONES EXCEPCIONALS: TRENCANT ESTEREOTIPS DE GÈNERE”

PROJECTE AUDIOVISUAL LLEDONERS
A CÀRREC DE  ISAAC RODRÍGUEZ

TODOS MIS PADRES
Espanya. 2018. Drama.  
15 min. VOE

CUERNAVACA
Mèxic. 2017. Drama.  
89 min. VOE

PLACER FEMENINO
Suïssa. 2018. Documental.  
97 min. VOSE

THE BREADWINNER 
Irlanda. 2017. Animació.  
93 min. VOSE

CUERNAVACA
Mèxic. 2017. Drama.  
89 min. VOE

IRGENDWER
Canadà, 2017. Història real.  
14 min. VOSE

HOTEL EXPLOTACIÓN: 
LAS KELLYS Espanya. 2018. 
Documental. 55 min. VOE

MAMA
Turquia. 2017. Drama.  
9 min. VO

DOGMAN
Itàlia. 2018. Drama.  
102 min. VOSE

VACA
Espanya: 2018. Comèdia.  
15 min. VOC

PLACER FEMENINO
Suïssa. 2018. Documental.  
97 min. VOSE

HIELOS EL MUSICAL
Espanya. 2018. Musical.  
14 min. VOE

DOS VIDAS
Espanya. 2018. Drama.  
6 min. VOE

LAS OTRAS CAMAS
Espanya. 2018. Drama.  
15 min. VOE

LET THE KIDS RUN THE 
WORLD Turquia. 2018. 
Drama. 3 min. VOSC

BROCCOLI
Alemanya. 2018. Comèdia. 
3 min. VOSE

FILM GUANYADOR 
DEL JURAT CLAM

A MITGES
Espanya. 2018. Drama.  
14 min. VOC

MANSPREADING
Espanya. 2018. Drama.  
8 minuts. VOE

IL MONDIALE IN PIAZZA 
Itàlia. 2018. Comèdia.  
15 min. VOSC

EL VENDEDOR DE 
TABACO Àustria. 2018. 
Drama. 117 min. VOSE

PLACER FEMENINO
Suïssa. 2018. Documental.  
97 min. VOSE

CONCERT: 
LLUMS,CÀMERA...MÚSICA  
By Miquel Coll

EL CHATA
Puerto Rico. 2017. Drama.  
75 min. VOE

ZIE MIJ DOEN / 
MIREU-ME Bèlgica, 2018. 
Documental. 84 min.  VOSC

FAMÍLIA NO NUCLEAR
Espanya. 2018. Documental. 
60 min. VOC

ALASKA IS A DRAG
Estats Units. 2017. Comèdia 
dramàtica. 83 min. VOSC

ROJO
Argentina. 2018. Thriller polí-
tic. 109 min. VOE

CARGA
Portugal. 2018. Thriller.  
113 min. VOSC

JESUS
Japó, 2018, Drama fantástic. 
76 min. VOSE

AMANDA
França. 2018. Drama. 
107 min. VOSE

UNA HISTÒRIA DE 
PRISTINA Kosovo. 2018. 
Drama. 86 min. VOSC

HISTORIAS DE LA 
TELEPRISION Espanya, 2018. 
Documental. 62 min. VOE

REISS AUS
Alemanya. 2019. Documental, 
Aventures. 120 min. VOSC

LA CARGA
Sèrbia. 2018. Thriller polític.  
98 min. VOSE
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STAFF ONLY
Espanya. 2019. Drama. 
83 min. VOSC
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ACTIVITAT 
PARAL·LELA

ACTIVITAT 
PARAL·LELA

Xerrada: una trobada centrada 
en la pobresa energètica.
Presentació de la pel·lícula  
Sense Sostre.
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ACTIVITAT OFF CLAM

ACTIVITAT 
PARAL·LELA

ACTIVITAT 
PARAL·LELA

GALA DE CLOENDA 
DE LA 16a EDICIÓ 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA SOCIAL 
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PREMI HONORÍFIC A

Nascut a Vilanova i la Geltrú el 1965 Sergi López 
és un actor català que ha desenvolupat la seva 
tasca cinematogràfica a cavall entre Espanya i 
França.

La seva marxa a París per estudiar interpretació a 
l’École Internationale de Théâtre et Mouvement 
va ser decisiva per a la seva carrera artística. Allà 
va ser seleccionat com a protagonista per a La 
petite amie d’Antonio (1992), opera prima del di-
rector i guionista d’origen peruà Manuel Poirier, 
que li va valdre el Premi Michel Simon en el marc 
del festival “Acteurs à l’Écran”.

Mentrestant, la seva activitat teatral a Catalunya 
continuava amb creixent vigor. Al costat de Toni 
Albà va integrar la companyia Debòlit, i va ob-
tenir el premi especial de la crítica de Barcelona 
a la millor interpretació de la temporada teatral 
1993-1994 per l’espectacle Fins al fons. El 1994 
i 1995 va dirigir, respectivament, Vagabundos i 
Mafaska, per a la companyia extremenya Teatra-
po. Va participar com a actor a la Companyia Ca-
talana de Gags i va abordar per primera vegada 
el teatre clàssic a Lisystrata, d’Aristófanes, sota la 
direcció d’Àngel Alonso. Li faltava provar-se en 
una altra faceta, la de còmic, i aquesta va arribar 
de la mà de Toni Albà amb Brams o la kumèdia 
dels herrors, tot un èxit de crítica i públic.

La fama com a actor de cinema, però, li deu al 
cinema francès i gràcies al seu amic Poirier, amb 
qui havia rodat ja quatre pel·lícules. L’èxit de Wes-
tern (1997), una road movie que va aconseguir el 
Gran Premi del Jurat del Festival de Cinema de 
Cannes i diversos guardons al millor actor -entre 
altres, el Gran Angular del Festival Internacional 
de Sitges-, va significar el seu veritable enlaira-
ment.

La magnífica acollida que va obtenir Harry, un 
amic que us vol (2000), de Dominik Moll, i la 
precisa composició del paper de Sergi López 
van impulsar l’intèrpret a una glòria inesperada. 
L’obtenció, al febrer de 2001, del premi César del 
cinema francès pel seu treball en aquesta pel·lí-
cula (al que havia precedit el guardó al millor ac-
tor cinematogràfic europeu de 2000) significava 
el recolzament definitiu a la seva carrera.

Des de llavors compagina cinema a banda i ban-
da dels Pirineus amb pel·lícules com Entre las 
piernas, Lisboa, Morir (o no), La curva de la fe-
licidad, entre altres. Pel·lícules com El laberinto 
del fauno (que li regala la seva segona candida-
tura al Goya després de Sólo mía) o Mapa de los 
sonidos de Tokio incrementen el seu prestigi a 
nivell internacional. El 2011 aconsegueix la seva 
tercera candidatura al Goya per Pa negre. Amb 
tot, el cinema francès segueix sent el seu hàbitat 
predilecte. Petit Indi, Potiche, mujeres al poder o 
Tango libre rubriquen el seu currículum recent. El 
2014, interpreta un dels papers principals de Dos 
a la carta, de Roberto Bellsolà i el 2015 participa 
en el repartiment internacional d’Un día perfecto 
de Fernando León de Aranoa, a més de tornar a 
la seva Catalunya natal per rodar Un dia perfecte 
per volar, Segon origen, Quatretondeta, La pro-
pera pell, Huérfana, entre d’altres. 2018 és any de 
produccions internacionals (El hombre que mató 
a Don Quijote i Lazzaro feliz), a més de la cinta 
d’animació Black is Beltza, a les que seguiran 7 
raons per fugir i Staff Only.

Les arts audiovisuals s’han convertit en una eina im-
portant de motivació i aprenentatge per a la inclusió 
activa de les persones amb discapacitat intel·lectu-
al. Per donar impuls a aquesta realitat i fomentar la 
transmissió de valors i drets mitjançant el cinema, 
AMPANS ha fet la convocatòria d’aquest premi  a ni-
vell estatal, que s’inclou en la programació oficial del 
Festival CLAM.

INSERT, el terme cinematogràfic que dona nom al 
premi, correspon a una toma realitzada durant el ro-
datge per destacar accions o detalls importants que 
podrien passar desapercebuts, i s’ha escollit pel pa-
ral·lelisme a l’hora de destacar el treball creatiu de les 
persones amb discapacitat intel·lectual, que sovint 
no rep l’atenció i el reconeixement que mereixen. 

La nostra col·laboració amb el Festival Internacio-
nal de Cinema Social de Catalunya per a la creació 
d’aquest Premi, amb qui compartim els valors soci-
als que l’han impulsat, es va iniciar l’any passat amb 
una sessió en la que s’hi van exhibir una mostra de 
realitzacions audiovisuals fetes per diferents entitats 
de Catalunya que treballen en l’àmbit de la disca-
pacitat intel·lectual i fan servir l’audiovisual com a 

eina d’aprenentatge, incentiu i estímul pedagògic. El 
curs passat, AMPANS va començar a formar perso-
nes dels seus centres i serveis en la producció au-
diovisual i ha endegat el projecte AmpansNews, un 
informatiu mensual que coordina el departament de 
comunicació de la Fundació, en el que hi participen 
noies i nois que formen part d’aquest iniciativa, fent 
l’enregistrament d’imatges, el muntatge, la redacció 
i la presentació del programa que es pot veure pel 
canal YouTube i les xarxes socials. 

Aquest any, en la sessió especial on es projecta-
ran tots els curtmetratges finalistes, el públic podrà 
gaudir de la mirada d’aquestes persones que des de 
la seva pròpia realitat han emprat l’audiovisual per 
transmetre el seu missatge i el seu punt de vista so-
bre la societat que els envolta. Cal destacar la qua-
litat dels més de vint treballs presentats a concurs, 
entre el quals no ha estat gens fàcil fer la preselecció 
dels finalistes. El jurat encarregat de valorar el treball 
guanyador que rebrà un únic premi de 500 euros en 
metàl·lic i un trofeu, està format per professionals 
d’AMPANS i membres de l’organització del CLAM.

AMB LA PRESÈNCIA DE SERGI LÓPEZ

Premi INSERT a la creació 
audiovisual de persones 
amb discapacitat 
intel·lectualDISSABTE, 11 DE MAIG, A LES 12:00 

MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
ENTRADA LLIURE

PARLEM 
DE CINEMA

La sexualitat és un dels temes més controvertits 
i recurrents al cinema des dels seus orígens fins 
als nostres dies. Lligat a condicionants morals, 
socials, polítics i estètics en la seva representa-
ció, continua sent la llavor de moltes pel·lícules 
que plantegen múltiples enigmes. Aquest se-
minari es proposa analitzar la transformació i el 
tractament de la representació del cos femení i 
la seva sexualitat al llarg de la història del cine-
ma, tot fent un plantejament des de la dissidèn-
cia i la llibertat sexual femenina. 

Leontine Sagan, Eric Von Stroheim, Gustav 
Machaty, Pabst, Charles Vidor, Catherine Brei-
llat, Virgine Despentes, Bertrand Mandico, etc.

TEMARI:

• La sexualitat femenina al cinema eròtic dels orígens.

• Stroheim i Machaty.

• Els personatges femenins de Pabst.

• L’autocensura de Hollywood: el “Pre-codi Hays”, als anys 50.

• La revolució sexual dels seixanta en USA i a Europa.

• Sexplotation.

• “Gola Profunda” i “L’imperi dels sentits”: nou sexe.

• Sexe i abjecció: De Catherine Breillat a Virgine Despentes.

• Narrar el sexe queer.

• Porno i posporno feminista.

OBJECTIU:
Enriquir la mirada sobre el cinema, creant ponts entre textos, obres i 
autors que pertanyen a diversos àmbits (literatura, filosofia, cinema, 
ciència i arts). La sessió es complementa amb escenes acuradament 
seleccionades que reforcen la recerca i fomenten la participació i 
el debat.

EL SEMINARI VA A CÀRREC  
DE MIREIA INIESTA,  
professora de cinema, crítica 

de cine i activista feminista. 

PRESENTA L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
VISUALS I MODERADORA DELS 
DIÀLEGS SONORS, YOLANDA OLMOS, 
directora de l’associació Dones Visuals. 

YOLANDA OLMOS
Productora Executiva i directo-
ra documentalista. 

Inicia la seva formació cinematogrà-
fica al Centre d’Estudis Cinematogrà-
fics de Catalunya el 1990, formant-se 
en direcció i guió.

Des de 1997 ha estat la capdavant de 
l’empresa Producciones Doble Banda 
com a productora executiva. Durant 
aquest període ha produït una vinte-
na de films, amb especial atenció al 
gènere documental.

Com a directora i guionista ha dirigit 
documentals per a la televisió i diver-
sos audiovisuals per a museus i fun-
dacions.

Des de 2017 és directora de l’associa-
ció Dones Visuals.

Diàleg al voltant del món sonor en la 
realització d’una pel·lícula. Els efectes, 
la música, el silenci formen part 
de la construcció del relat, en són 
protagonistes. De la mà de Verònica 
Font, sonidista i dissenyadora de so 
i de Laura Casaponsa, compositora 
musical, coneixerem com es crea 
l’univers sonor d’un film.

Dones Visuals és una associació que reuneix més 200 dones professionals del cinema i audiovisual que treba-
llen amb l’objectiu de revertir la situació de desigualtat històrica, i amb la certesa que l’audiovisual no assolirà 
la màxima qualitat fins que no s’incorporin les mirades i les pràctiques de les dones. El Directori & Comunitat 
forma part del Pla d’Acció Dones Visuals, per saber-ne més:: www.donesvisuals.cat

Espai genèric de debat, de reflexió 
i de formació a partir de l’experièn-
cia i el coneixement dels professi-
onals del sector. El clam dedica un 
espai del festival per a la reflexió 
entorn del cinema com a art i com 
a indústria. Un espai amb presèn-
cia de cineastes i professionals del 

sector i dedicat a aquelles persones 
que ja treballen en el sector o que 
hi veuen un futur professional, però 
també obert al públic amant del 
cinema i que desitja tenir un conei-
xement més aprofundit del dia a dia 
dels professionals i de la realitat del 
món del cinema a casa nostra.

SEMINARI SOBRE 
SEXE I CINEMA

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 12:00
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
ENTRADA LLIURE

DONES  
DE CINE

DIÀLEGS 
SONORS:

ASSOCIACIÓ 
DONES 
VISUALS:   
www.donesvisuals.cat és el cercador 
web de les dones professionals de 
l’audiovisual català.

DISSABTE, 11 DE MAIG, A LES 17:00
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
ENTRADA LLIURE

PARLEM DE CINEMA

Organitza

Organitza

VERÒNICA FONT
Tècnica i dissenyadora  
de so

Professional del so, va començar 
la seva carrera l’any 1989 en estu-
dis de sonorització de Barcelona. Ha 
col·laborat en diverses produccions 
cinematogràfiques com a sonidista i 
dissenyadora de so, els seus darrers 
treballs són el llargmetratge “Amb 
el vent” de Meritxell Colell i “Sense 
sostre” de  Xesc Cabot i Pep Garrido. 
Compta també amb experiència en el 
mitjà televisiu com a guionista i di-
rectora. Els seus últims treballs com a 
directora són els documentals “Kilian 
Jornet, el comptador de llacs” i “Les 
mans d’Alícia” sobre la pianista Alicia 
de Larrocha.

LAURA CASAPONSA
Compositora musical

S’inicia en la música al Conservato-
ri  de Manresa on estudia piano amb 
Glòria Massegú. Posteriorment es lli-
cencia en Comunicació Audiovisu-
al a la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona i l’any 2001 viatja a Buenos 
Aires per aprofundir en la  direcció 
cinematogràfica  a la Universidad 
del Cine (FUC), així com també  per 
conèixer el folklore musical argentí a 
la Escuela de Música Popular de Ave-
llaneda.

Durant més de deu anys ha alternat 
l’activitat cinematogràfica amb la 
musical, dirigint documentals, curt-
metratges i videoart. Ha compost la 
música d’algunes pel·lícules, obres 
de teatre i instal·lacions artístiques i 
ha treballat amb cineastes com Joa-
quim Jordà, Jose Luís Guerín i Isaki 
Lacuesta.

SERGI LÓPEZ

Formació audiovisual Ampans TV

STAFF ONLY
Espanya. 2019. Drama. 83 min. VOSC
Director: Neus Ballús. Intèrprets: Sergi López, 
Elena Andrada.

DIMARTS, 7 DE MAIG, A LES 20:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM

Extret de: Biografías y Vidas. Sergi López 
www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_sergi.htm



Moda? Revolució audiovisual? Per a uns, un nou entreteni-
ment addictiu per als més joves. Per a d’altres, un potent mitjà 
de comunicació que ha democratitzat la difusió de la creativi-
tat. Els youtubers són un dels màxims exponents del nou pa-
radigma audiovisual.

Presentació del projecte 
cinematogràfic que ha dut a 
terme el cineasta manresà Isaac 
Rodríguez amb interns del CP 
Lledoners, juntament amb la 
Mireia, una educadora social amb 
la qual varen coordinar el projecte.
Aquest va consistir en la realització d’uns curtmetratges 
protagonitzats pels propis interns, a partir d’un format taller 
potenciant una finalitat educativa. El projecte es va tancar a 
mode de festival dins la pròpia presó on va participar un jurat 
de renom, com Marc Recha o Quim Crusellas.

El CLAM presenta alguns dels curtmetratges, amb la 
presència dels coordinadors del projecte i d’alguns dels 
interns amb els quals podrem dialogar.

ISAAC RODRÍGUEZ 
És un cineasta que, conjuntament amb 
la Tànit Fernández han codirigit els 
documentals Espés, La Rambla aque-
lla nit, Inamovibles i Borrallons de neu. 
Alguns d’aquests han estat seleccionats 
en festivals de renom, com el de Mon-
treal, Tallin, Trento, Gijón, Short Film 
Corner de Cannes o Docs Barcelona. 
Amb més d’una vintena de premis, 
destacant el de Millor Direcció i Guió  
a Sitges (SGAE Nova Autoria) i els dos 
premis Lacetània de comunicació.

Taula rodona amb els 
reconeguts Youtubers: 
Jordi Wild, Lytos i Joan 

Planas on parlaran de les 
seves activitats i passions 

pel cinema i la música.

El món dels youtubers i les seves 
poderoses plataformes  
de comunicació audiovisual.

PONENTS:

TAULA RODONA 
DE YOUTUBERS

EL FESTIVAL 
CLAM A LES ESCOLES

SALLENT 
COM A SEU 
CONVIDADA

Més de 1000 alumnes 
treballaran temàtiques socials 
en el marc del CLAM

LADY BIRD
Estats Units. 2017. Comèdia dramàtica. 
94 min. VE
Director: Greta Gerwig. Intèrprets: Sa-
oirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas He-
dges, Timothée Chalamet

Lady Bird és la història de la relació amor-
odi d’una adolescent i la seva atribolada 
mare. També és la història de Greta Gerwig, 
l’actriu que debuta com a directora amb 
aquesta pel·lícula lliure, volàtil, lluminosa, 
que explica una història mil vegades vista 
i de la qual hi ha múltiples referents. Però 
no importa, perquè explicat per Gerwig, tot 
sembla que passa per primera vegada, amb 
seqüències curtes, espai per a la intel·ligèn-
cia de les rèpliques i una clara voluntat de 
demostrar que créixer és, simplement, ac-
ceptar-se a si mateix.

Amb la col·laboració de:

PROJECTE E-STAFF 
El CLAM col·labora amb el projecte europeu E-STAFF (European Student 
Amateur Film Festival) en què participa l’escola FEDAC de Manresa.

LES GRANDS ESPRITS/EL 
BUEN MAESTRO
França. 2017. Comèdia dramàtica. 106 
min. VE
Director: Olivier Ayache-Vidal. Intèr-
prets: Denis Podalydès, Abdoulaye Di-
allo.

El director francès Olivier Ayache-Vidal va 
conviure durant dos anys amb els alumnes 
i el professorat d’un institut de la perifèria 
de París abans de ficar-se en la realització 
de El buen maestro, una pel·lícula que ens 
dona una bona ocasió per tornar a parlar de 
l’educació i els problemes que planteja. Amb 
moments divertits, tendres i sempre amb 
una enorme dignitat i respecte cap els seus 
personatges, El buen maestro es un film que 
es presta a obrir debats, i això, sempre es po-
sitiu. 

FEMALE PLEASURE /  
PLACER FEMENINO
Suïssa. 2018. Documental. 97 min. VOSE
Director: Bàrbara Miller

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 20:30 
..............................................................

SESSIÓ DE CURTMETRATGES A 
CONCURS 
DIJOUS, 9 DE MAIG, A LES 20:30 
ENTRADA GRATUÏTA
..............................................................

CUERNAVACA
Mèxic. 2017. Drama. 89 min. VOE
Director: Alejandro Andrade. Intèrprets: 
Carmen Maura, Emilio Puente, Moisès Ari-
zmendi, Mariana Gaja.

DIVENDRES, 10 DE MAIG, A LES 22:00 
..............................................................

CONCERT: 
LLUMS,CÀMERA...MÚSICA  
By Miquel Coll
DIUMENGE, 5 DE MAIG, A LES 18:30 
..............................................................

LA FÀBRICA VELLA 
ESPAI CULTURAL DE SALLENT

CARLOS VIDAL, “LYTOS”
Carlos Vidal, conegut com “Lytos” és un poli-
facètic artista autodidacta nascut a Mallorca el 
1988. És un dels màxims exponents mundials 
del beatbox, treballa en estudis professionals 
com a productor, enginyer de mescla/mas-
tering i té un dels canals musicals més influents 
de parla Hispana.

Després que la major part dels seus projectes 
audiovisuals es viralitzessin, l’any  2017 s’em-
barca en el seu projecte més ambiciós: “7.11”, 
un disc conceptual que va molt més enllà, del 
qual el propi Lytos assumeix la direcció́ de tots 
els processos, tant tècnics com artístics. Actu-
alment, l’artista composa i dirigeix el seu nou 
disc, “Two”.

JOAN PLANAS 

Joan Planas (Sant Fruitós de Bages, 1982) és 
cineasta, fotògraf i youtuber amb més de 100 
mil subscriptors. Ha realitzat documentals ex-
posats en museus com el Natural History Mu-
seum de Los Angeles, creador de curtmetratges 
i projectes multimèdia guardonats com Buscant 
Històries, autor del llibre España desde el bar i 
ha dirigit la pel·lícula documental Camí sense 
límits.

Centre de diverses polèmiques, la base del seu 
treball consisteix a “documentar l’ésser humà 
per entendre’ns i fer un món millor”.

JORDI WILD 
Jordi Wild és un actor, youtuber i model espa-
nyol, nascut a Barcelona a mitjans dels vuitanta, 
conegut per ser un dels creadors de contingut 
de la xarxa més original, complet i amb més se-
guidors del panorama actual.

Ha conreat una àmplia experiència en el món 
de la interpretació, actuant en desenes d’obres 
de teatre i curtmetratges tant a Espanya com a 
Llatinoamèrica, alguns dels quals han estat pre-
miats en diversos festivals del sector.

També ha publicat la novel·la Sueños de Acero y 
Neón, que ja va per la cinquena edició, i un cò-
mic anomenat Jorgemyte: Agente de la P.E.M.

PROJECTE AUDIOVISUAL 
LLEDONERS

DISSABTE, 4 DE MAIG, A LES 17:00
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
ENTRADA LLIURE

DISSABTE, 11 DE MAIG, A LES 18:00 
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
ENTRADA LLIURE

ACTIVITAT PARAL·LELA

ACTIVITAT PARAL·LELA

Sessions per alumnes 
Entre 8 i 11 anys (cicle mitjà i superior)
Majors de 12 anys (educació secundària)

Més informació sobre la proposta pedagògica a  
www.clamfestival.org

www.catalunyafilmfestivals.com



ACTIVITATS DE LES BIBLIOTEQUES

Com cada any, les biblioteques properes a l’àmbit 
territorial del CLAM organitzen algunes activitats que 
es relacionen amb la temàtica proposada pel festival.
..............................................................................................................................................

DEL 25 D’ABRIL AL 5 DE MAIG
BIBLIOTECA SANT VALENTÍ DE NAVARCLES

MOSTRA BIBLIOGRÀFICA
Mostra de llibres relacionats amb la la solidaritat i els 
drets humans, fent especial èmfasi en el dret a l’habitat-
ge.
..............................................................................................................................................

DIMARTS, 30 D’ABRIL, A LES 20:00
BIBLIOTECA SANT VALENTÍ DE NAVARCLES

TERTÚLIA: PARLEM DE LLIBRES
Parlem de llibres, comentem Emma amb la seva autora, 
l’escriptora Maria Barbal. Una novel·la, on la protagonis-
ta, una persona en principi benestant, es queda sense res 
fins arribar a ser un sense sostre.
Guiats pel professor de literatura Ignasi Puig. 
Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catala-
nes.
..............................................................................................................................................

DEL 3 AL 12 DE MAIG
BIBLIOTECA DEL CASINO DE MANRESA

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA I 
GUIA DE LECTURA: IMMIGRACIÓ I 
REFUGIATS
Una tria de contes i novel·les que tracten, des de diversos 
punt de vista, un tema de candent actualitat.
..............................................................................................................................................

Activitats organitzades per 

El Col·legi d’Advocats de Manresa con-
tinua la seva col·laboració amb el Fes-
tival amb una trobada centrada en la 
pobresa energètica. Es tracta d’una de 
les diverses àgores que s’organitzen per 
tota Catalunya en el marc del projecte 
“L’estructura del Drets Humans a Cata-
lunya”, a iniciativa de la Sindicatura de 
Greuges. L’acte tindrà lloc el dilluns 6 de 
maig, a les 6 de la tarda a l’Auditori Plana 
de l’Om Manresa.

Aquest acte es complementarà amb la presentació en 
exclusiva del tràiler de les millors escenes, en total 6 
minuts de metratge inèdit del llargmetratge “Sense 
sostre”, participat per TV3, l’argument del qual gira so-
bre un sensesostre que malviu als carrers de Barcelona 
en companyia del seu gos Tuc. Assistiran a la presen-
tació els dos directors i el productor del llarg, que pre-
sentaran el film.

XERRADA: una trobada 
centrada en la pobresa 
energètica

Organitza el 

DILLUNS, 6 DE MAIG, A LES 18:00
MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM
ENTRADA LLIURE

Presentació en exclussiva del tràiler de les 
millors escenes, en total 6 minuts de metratge 
inèdit del llargmetratge Sense sostre.

Exposició fotogràfica 
“DONES TRENCANT BARRERES. 
TRANSFORMANT LES CIUTATS 
MEDITERRÀNIES”

Xerrada-col·loqui 
“DONES EXCEPCIONALS: 
TRENCANT ESTEREOTIPS 
DE GÈNERE”

Exposició fotogràfica 
“L’OFICI DEL CINEMA”

MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM 
ENTRADA LLIURE

DIVENDRES, 10 DE MAIG A LES 19:00
MANRESA - ESPAI PLANA DE L’OM
ENTRADA LLIURE

MANRESA - ESPAI LA PLANA DE L’OM 
ENTRADA LLIURE

ACTIVITAT OFF CLAM ACTIVITAT OFF CLAM

ACTIVITAT OFF CLAM

ACTIVITAT OFF CLAM

Presentació comissariada per la manresana 
Olga Payan sobre l’ofici d’operador de cinema, 
amb materials i fotografies procedents d’antics 
cinemes de la ciutat de Manresa.

MARIDATGE 
DE CINE & WINE

DIJOUS, 9 DE MAIG
DE 20:00 A 22:00H
BODEGUES ABADAL

Inscripcions anticipades  
a la web: www.abadal.net

ACTIVITAT PARAL·LELA

Us proposem gaudir d’aquest tast buscant la 
harmonia entre el moment, el vi i el fragment de 
pel·lícula que millor hi maridi. Comptarem amb 
cinéfils experts per tal que la vetllada sigui ben 
enriquidora!
Sovint quan parlem del vi, parlem del moment de consum 
que presta prendre’n un o un altre. I d’aquesta manera és 
com proposem gaudir del tast: buscant la harmonia entre el 
moment, el vi i el fragment de pel·lícula que millor hi marida. 
Per tal que pugui ser una vetllada ben enriquidora, compta-
rem pel tast amb cinèfils experts. I, com sempre, acompa-
nyarem cada vi amb un tastet.

10 fotografies que testimonien 
l’experiència vital de dones 
excepcionals i valentes que batallen 
per aconseguir un espai i participar 
plenament a la vida de les seves ciutats.
Produïda per l’Institut Europeu de la Mediterrània i la Fundació  

de Dones Euromediterrànies.

A càrrec de Maria-Àngels Roque, directora del Depar-
tament de Cultures Mediterrànies de l’IEMed* i Susana 
Cereijo, tècnica del Programa d’Igualtat de Gènere Euro-
mediterrani de l’IEMed.

Parlaran sobre el projecte que va donar peu a l’exposició 
Dones Trencant Barreres-Transformant les Ciutats Medi-
terrànies i sobre la situació de les dones i dels moviments 
feministes al sud de la Mediterrània, a més de recalcar la 
important connexió entre art i feminisme.

*Institut Europeu de la Mediterrània– també membre fundador i seu 

de la Fundació de Dones Euromediterrànies (FFEM).

ACTIVITAT OFF CLAM

/EspaiRubiralta2013RESTAURANTS 
OFICIALS



President de FICNA: Josep M. Carrillo

Direcció: Serafí Vallecillos

Coordinació: Jesús Fernández

Assessorament cinematogràfic 
Núria Vidal Villa

Àrea de Cinema 
Valentí Oliveras / Jesús Fernández 

Comitè de selecció 
Valentí Oliveras / Francesc Álvarez / Francesc Xavier 
Navarro / Romy Amrein / Amadeu Puig

Promoció i màrqueting: David Martínez 

Àrea de comunicació i premsa 
David Martínez / Aina Font / Pau Torrades
CatPress Serveis de Comunicació

Premi Casaldàliga: Josep Lluís Rognoni

Parlem de Cinema | Dones de Cine | Youtubers 
Francesc Álvarez

Comissària exposició “L’ofici del cinema” 
Olga Payan

Producció audiovisual, fotografia i control de qualitat 
Adrià Rodríguez

Tècnics
Adrià Rodríguez / Carles Serrano / Kamil Kuska / Marc 
Dalmau

Disseny gràfic del Festival
Marc Martines de Thinkandview Multimèdia i 
Audiovisual

Cartell 2019: Francesc Àlvarez

Xarxes socials
David Martínez / Aina Font Torra

Gestió convidats: Joan Barbé

Coordinació Premi Insert: Joan Barbé

Coordinació del Servei Pedagògic: Aina Font

Direcció escènica gales: Toni Soldevila

Ceramistes 
Queralt Valls / Maria Picanyol

Equip La Creueta Centre Cultural 
Jesús Fernández / Nadia Calvo / Eric Grau

Equip Espai la Plana 
Joan Vilà / MEES

Equip La Fàbrica Vella 
Ruth Matamala / Ana María Fernández / Xavi Xipell

Taquilla i informació
Marc Grau (coordinació) / Aina Alvarez / Bernat 
Bernabeu / Alba Roldan / Maria Graells / Pau Torradas 
/ Núria García / Judit Hueso

Administració: Montserrat Sarri

Conductors: Santi Cano / José Manuel Romero

Logística: Dani Cano

Agraïments
Montserrat Serra / Teresa Tort / Neus Capdevila / 
Mireia Iniesta / Marc Marcè / Manel Quinto 

Jurat llargmetratges 
Salvador Llompart (president) / Teresa Torra / Joan 
maria Morros

Jurat curtmetratges 
Elena Serra (presidenta) / Jordi Bransuela / Enric 
Roca

CRÈDITS Organitza FICNA

Passeig de Pere III, 27
08241 Manresa

info@clamfestival.orgESPAIS I SEUS

LA CREUETA
NAVARCLES
TEATRE AUDITORI AGUSTÍ SOLER I MAS
Avinguda Generalitat, 1

ESPAI LA PLANA DE L’OM
MANRESA
Pl. la Plana de l’Om, 5

LA FÀBRICA VELLA
ESPAI CULTURAL DE SALLENT 
SALLENT
Camp de la bota, s/n

MAPA

MAPA

MAPA

Plaça del Coro, 1
08270 Navarcles
Barcelona


