
 

57 CERTAMEN DE VÍDEOFILMS AMATEURS 

D�EXCURSIONS, REPORTATGES I DOCUMENTALS 

 
PROGRAMA DE PROJECCIONS 

 

 

 

Sessió 2151 

Dilluns 9 de febrer de 2015, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 
 
01- Malta (2014, 30 min.) 
 de Ricard Bernat Lecha (Sabadell) 
02- Maurici i la Reunió (2013, 25 min.) 
 de Ramon Font de Saint-Germain (Castelldefels) 
03- Els orígens d�un bon producte (18 min.) 
 de Martí Arañó Oller (St. Cebrià de Vallalta) 
04- Els Toraja: viure per pagar la mort (2013, 14 min.) 
 de Josep Rota París (Sabadell) 
05- Boiximans (2014, 12 min.) 
 de Joaquim Clos (Barcelona) 
 
 
 
Sessió 2152 

Dilluns 16 de febrer de 2015, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 
 
06- La dansa de les aurores (2014, 16 min.) 
 d�Isabel Hernández Bueno(Castellar del Vallès) 
07- Mozzarella catalana (2013, 20 min.) 
 de Martí Arañó Oller (St. Cebrià de Vallalta) 
08- Apunts de Sri Lanka (2014, 25 min.) 
 de Ramon Font de Saint-Germain (Castelldefels) 
09- Sailboat ski in Iceland (2014, 8 min.)  
 de Francesc Monsonís (Barcelona) 
10- El llac de Como (2014, 19 min.) 
 d�Antoni Viñas Aymami (Sabadell) 
 
 
 
Sessió 2153 

Dilluns 23 de febrer de 2015, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 
 
11- Muntanyes de llibertat (2013, 26 min.) 
 de Francesc Monsonís (Barcelona)    
 
 

 
12- Guaman Poma (2013, 25 min.) 
 de Miquel Cervera Español (Sabadell) 
13- Amb un peu a Buda i l�altra a Pest (2014, 14 min.) 
 de Josep Rota París (Sabadell) 
14- Un tom per la Catalunya Nord (2014, 18 min.) 
 d�Antoni Viñas Aymami (Sabadell) 
16- Salzburg (2013, 20 min.) 
 de Ricard Bernat Lecha (Sabadell) 
 
 
 
Sessió 2154 
Dissabte 28 de febrer de 2015, a la Sala d'Actes del CEC a les 10 del matí.  

El jurat, en sessió no pública, visionarà les obres presentades i acordarà un 

veredicte. 
 

 

 

Sessió 2156 

Dilluns 9 de març de 2015, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h.  

Lectura del veredicte, lliurament de premis i projecció d'una selecció de les obres 

guardonades, segons la seva durada. 
JURAT: Estarà format per un mínim de 5 persones de l�àmbit audiovisual, 

assessorades per un secretari. 
 

 

Properes activitats de la Secció de Cinema i Vídeo del CEC 

 
Sessió 2148 

Dilluns 19 de gener de 2015, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 

Medalla UNICA a Antoni Colomer. 
Lliurament de la medalla UNICA a Antoni Colomer Puntés per la seva aportació al 

món del cinema i al Selectiu UNICA. 
Antoni Colomer, publicista, guionista i crític de cinema ha treballat en cinema, 

professional i amateur, televisió i docència. Ha demostrat que és un escriptor 

solvent publicant diversos llibres i articles a diaris i revistes. Des de fa molts anys 
Antoni Colomer és un dels membres del jurat del Selectiu UNICA. 
Es projectarà Caps, mans i mànegues, documental de 24 min. sobre el món dels 

titellaires que realitzà conjuntament amb Jesús Borràs i Jaume Fina el 1974. També 

és projectarà un capítol de la primera sèrie de Televisió Catalana, La Granja (1989-
1992), de la qual en Colomer era un dels guionistes. 
 
Considerant que Antoni Colomer és un home de conversa interessant i amena, 

esperem passar una bona estona escoltant les seves vivències en el món del 

cinema. 
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Cada any, els membres de la UNICA reben una medalla per a distingir una persona 
o entitat pel seu treball a l'àmbit de cinema no professional al seu país. Espanya, 

per raons històriques, és representada a la UNICA per la secció de cinema del 

CEC. 
 
Sessió 2149 

Dilluns 26 de gener de 2015, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 

Mostra del Concurs Mundial UNICA 2014. 
Projecció d�una selecció de vídeofilms premiats en el Concurs Mundial de Cinema 

Amateur celebrat el 2014 a Pie�t�any  (Eslovàquia). 
La tria és a càrrec de Jordi Micó. 

 

Sessió 2150 

Dilluns 2 de febrer de 2015, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 

Final curset+vídeotertulia. 
Els treballs dels participants en el darrer curset de vídeo es presentaran 

conjuntament amb l'activitat de vídeotertulia. Una sessió, doncs, amb amplies 

possibilitats per a comentar i aprendre. 
Organitzat per Gabriel Bohigas, Jordi Micó i Josep Rota. 
 

Sessió 2155 

Dilluns 2 de març de 2015, 

a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 

Allò que el vent s�endugué, 

segons Beorlegui. 
El passat desembre es varen complir 75 
anys de l�estrena. El nostre consoci Albert 
Beorlegui, destacat comentarista 
cinematogràfic, ens ofereix una 

conferència sobre Gone with the wind, un 
dels films més coneguts de la història. 
 
Selectiu UNICA 2015. 
Es convoca aquest certamen per a seleccionar el programa que ha de representar 
Espanya al Concurs Mundial de la Unió Internacional de Cinema No Professional 

(UNICA), que enguany es celebrarà a St. Petersburg  (Rúsia) del 5 al 13 de 
setembre. S�han previst projeccions per als dies 4, 13, 18, 20 I 27 de maig, d�acord 

amb el programa que es publicarà un cop es tanqui l�admissió el 20 de març. La 

sessió pública del jurat, lliurament de premis i projecció del programa seleccionat, 

serà el 8 de juny. Les bases a la web del CEC i al blog dels amics del cinema 
amateur. 
 

 

 
Els fotogrames de la portada són de 2 X ISLÀNDIA, DE Ramon Font. 
 
 
 

 
 
 

 


