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Sessió 2176 

Dilluns 1 de febrer de 2016, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 
 
01- Salvador Antoni �Slapstick 3� (2014, 24 min.) 
 de Salvador Strohecker (Calella) 
02- De Núria a Thuest (2015, 16 min.) 
 de d�Antoni Carulla Serra (Barcelona) 
03- Cenotes (10 min.) 
 de Francesc Monsonís (Barcelona) 
04- Una història de barques (2015, 20 min.) 
 de M. Dolors Dorda (St. Cebrià de Vallalta) 
05- Antigalles (2015, 9 min.) 
 d�Antoni Viñas Aymami (Sabadell) 
 
 
 
 
Sessió 2177 

Dimecres 3 de febrer de 2016, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 
 
06- Un viatge als aiguamolls de l�Empordà (2015, 15 min.) 
 de Martí Arañó Oller (St. Cebrià de Vallalta) 
07- New York (2013, 21 min.) 
 d�Isabel Hernández Bueno(Castellar del Vallès) 
08- Memòries d�Àfrica Austral ( 8 min.) 
 de Josep Rota París (Sabadell) 
09- Escòcia i escocesos (2015, 27 min.)  
 de Joaquim Clos (Barcelona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sessió 2178 

Dilluns 8 de febrer de 2016, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 
 
10- Le Puy-en-Velay (2015, 21 min.) 
 d�Antoni Viñas Aymami (Sabadell) 
11- Retorn al Valley (2015, 25 min.) 
 de Montserrat Miguel i Ramon Font (Castelldefels)    
12- La bellesa eterna (17 min.) 
 de Josep Rota París (Sabadell) 
13- Escòcia 2015 (9 min.) 
 de Sílvia Castro Serres (Barcelona) 
 
 
 
Sessió 2179 

Dimecres 10 de febrer de 2016, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 
 
14- Tardor 2015 (2015, 6 min.) 
 d�Antoni Carulla Serra (Barcelona) 
15- Parc Nacional Dourefjell (2015, 23 min.) 
 de Francesc Monsonís (Barcelona) 
16- Hace 20 años (2014, 16 min.) 
 de Martí Arañó Oller (St. Cebrià de Vallalta) 
17- Nostalgie (2015, 4 min.) 
 de M. Dolors Dorda (St. Cebrià de Vallalta) 
18- Cambas i cruceños (2014, 22 min.) 
 de Miquel Cervera Español (Sabadell) 
 
 
 
Sessió 2181 
Dissabte 20 de febrer de 2016, 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 2183 

Dilluns 29 de febrer de 2016, 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. 
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Properes activitats de la Secció de Cinema i Vídeo del CEC 

 

Sessió 2180 

Dimecres 17 de febrer de 2016, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 

MENÚ D�UN VIATGE 
Ramon Font de Saint Germain en ofereix aquesta degustació cinematogràfica. El 

primer plat de 39 min., "COLÒMBIA", és un reportatge, un tast d'aquest país a 

través del recorregut d'un grupet viatger per tres punts força interessants: Bogotà i 

voltants, Eix cafeter i Cartagena d'Índies. El segon és un "CREUER PER LES EX-
ANTILLES HOLANDESES I PANAMÀ", 27 min., un creuer pel sud del Carib amb 

escales a les Illes ABC, antigues Antilles Holandeses (Aruba, Bonaire i Curaçao) i a 

Colón (Panamà) per visitar el Canal i la capital. Les postres són una comedieta 

SORPRESA de 20 min. per riure una estona. 
 
 
Sessió 2182 

Dilluns 22 de febrer de 2016, a la Sala d'Actes del CEC, a les 19.30 h 

DESCOBRINT GROENLÀNDIA 
Josep Rota ens ajuda a conèixer una mica més la segona illa més gran de la Terra.  
Quan busquem documentació sobre GROENLÀNDIA, ens adonem que és una gran 
desconeguda. Aquest videofilm de 45 min. és un viatge caminant i convivint amb els 

companys pel sud de l�illa. 
 

 

Sessió 2188. Dimecres 18 d�abril  de 2016, a la Sala d'Actes 

del CEC, a les 19.30 h 

FRANKENSTEIN 200 
El proper estiu farà 200 any que Mary Shelley començà a 

escriure FRANKENSTEIN, relat que publicà el 1818. Ben 

aviat el cinema li donà imatge, i quina imatge. El cineasta 

Raül Contel ens farà reviure les cares del monstre en aquest 

4t. Fòrum de Cinema. 
 
 

 

Selectiu UNICA 2016. 
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 Suceava, Romania, del 19 al 26 d�agost. 
S�han previst projeccions per als dies 2, 11, 18, 23 I 30 de maig, d�acord amb el 

programa que es publicarà un cop es tanqui l�admissió el 18 de març. La sessió 

pública del jurat, lliurament de premis i projecció del programa seleccionat, serà el 

13 de juny. Trobareu les bases a la web del CEC. 
 
 
Fotogrames de la portada: "Maurici i la Reunió" de Ramon Font i "Els Toraja" de Josep Rota. 
 

 
 

 


