
Dimecres 6 de juliol

19.30 h Inauguració de la Mostra

20 h 

Documental FOT QBTTB BMFOD BOT   
Dir. David Valls, 2013 (70’)
Presentació del documental, a càrrec de David Valls
Alina Moser, l’alemanya que parla català i que al documen-
tal Són bojos, aquests catalans!? va agafar la furgoneta per 
conèixer l’estat de salut del català a Catalunya, Catalunya del 
Nord, Andorra i la Franja de Ponent, s’ha embrancat en una 
nova aventura. Ha canviat la furgoneta per una bicicleta, per 
pedalar per tot el País Valencià, de nord a sud, per saber si es 
pot viure només en valencià en aquest territori.

Dijous 7 de juliol

20 h 

Sessió del FTU BM FSDBD SUT  2015 (90’)
Presentació a càrrec de Robert Garcia 
Lo Cercacurts neix d’una trobada entre amants del 7è art dins 
un mateix entorn: Montornès, una pintoresca vila aturonada 
que precedeix la Vall del Cercavins travessada pel riu que 
bateja l’orònim i que també ha inspirat el nom d’un Festival 
que cerca films curts, preferentment de temàtica rural, perquè 
participin en aquest esdeveniment que és la comunió de dues 
passions: l’amor per un poble i l’entusiasme per l’art del curt-
metratge. Certamen obert a tot tipus de públic amb imaginativa 
per dur a terme una filmació de curta durada preferentment de 
temàtica rural, encara que el concurs també reserva espai pels 
curtmetratges de temàtica lliure.

www.locercacurts.com
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6, 7 i 8 de juliol
Sala Francesc Buireu (c. Manuel Ibarra, s/n) 
CERVERA



Divendres 8 de juliol

20 h 
Homenatge a Claudi Gómez Grau

. 0
Dir. Claudi Gómez Grau, 1945 (10’50’’)
Presentació del documental, a càrrec de Carme Alós 
(Museu de la Noguera).
  

D NFOUBMT ,N
MFT NBOT MB NFN S B EF MFT C NCFT 
Dir. Jordi Boquet, 2015 i 2016 (1’15’’ i 7’ respectivament)
Presentació dels documentals, a càrrec de Jordi Boquet. 

 

BEFSOT EF BU F NFN S B Q Q MBS FO QFS NN  
Dir. L’arada. Creativitat social, 2012 (36’ 52’’)
Es tracta d’un projecte de cerca de filmacions en els formats 
subestàndard de 8mm i Super 8mm, amb l’objectiu de posar 
en valor el patrimoni cultural popular de la Catalunya central. 
Els resultats ens permeten reviure des de la mirada dels seus 
protagonistes, expressions tan personals com el cinema do-
mèstic i el cinema amateur entre els anys 60 i 80. El projecte 
facilita alhora la conservació del material recollit en formats 
digitals, per la posterior re-apropiació del mateix pels seus pro-
tagonistes i pel conjunt de la gent del territori, per qui esdevé 
part del seu patrimoni cultural popular.
Presentació, a càrrec de Marina Vilaseca i visita a l’exposició 
“Quaderns de viatge, memòria popular en Super 8 mm”

21.30 h 
Cloenda

0 a càrrec de A Domicili
Eduard Carmona: veu
Guillem Callejón: guitarra elèctrica, banjo, instruments 
acústics, lapsteel, veu
Iago Marta: guitarra elèctrica, txarango, 
instruments acústics, veu
Àlex Valdés: contrabaix, veu
Lloc: Casa Museu Duran i Sanpere

Organitza: Col.labora:


