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Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

• Organització: per cinquè any consecutiu, coproducció del Club 
Cinema Castellar Vallès (CCCV) i l’Ajuntament de Castellar del Vallès 

• 21 actes/projeccions  

• Pressupost total: 13.000 euros (aportació municipal de 10.000 €) 

• Preus: abonament general de 15 € (10 € socis CCCV), vàlid per a 11 
sessions de pagament excepte la d’inauguració, el concert Som d’Oscar i 
el BRAM! infantil. 

• 6 seccions: Inauguració / BRAM musical / Castellarencs de cine / 
Secció oficial / BRAM infantil / BRAM escolar 

• Increment del contingut social de la Mostra i de la presència 
del cinema català i espanyol 

Trets principals de la 8a edició 



Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

Major presència de cinema català i 
espanyol (fins a 8 pel·lícules). 
 
Aposta per una programació diversa 
d’autor i d’arreu del món. 
 
Pel·lícules nominades a l’Oscar de 
parla no anglesa. 
 
Pel·lícules premiades en festivals. 
 
Pel·lícules triomfadores als Premis 
Goya i als Premis Gaudí. 

Trets principals de la 8a edició 
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Increment de l’accent social en la 
programació. Temes: 
 

• Les conseqüències de la crisi 
econòmica. 
• L’auge dels moviments socials a 
l’Estat espanyol. 
• La dignitat humana al camps de 
concentració. 
• Les relacions personals en 
contextos difícils. 
• Els drets de la dona a països de 
cultura islàmica. 
• La reflexió sobre la vellesa. 
• Les adopcions a països de l’est.  
• Malalties com la fibromiàlgia. 

Trets principals de la 8a edició 
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Autor:  

Carles Martínez Calveras 

El cartell 
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Divendres 26 de febrer, 20.30 h 

La granja del Pas (Catalunya)  

VO català i castellà 

 

Acte d’inauguració de la Mostra de 
Cinema. 

Documental sobre la PAH Sabadell. 

Amb l’assistència de la directora Sílvia 
Munt.  

Tràiler: https://youtu.be/liCWI8KSYNE 

Entrada gratuïta. Reserva a 
www.castellarvalles.cat/bram 

 

INAUGURACIÓ BRAM! 2016 

https://youtu.be/liCWI8KSYNE
http://www.castellarvalles.cat/bram
http://www.castellarvalles.cat/bram


Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

Dissabte 27 de febrer, 20.30 h 

Som d’Oscar 

Concert de bandes sonores per a cor i piano. 

Repertori: peces nominades i premiades als premis de l’Acadèmia de 
Hollywood. 

Amb les corals Musicorum (adults, SOM·night i El Cor de la Nit) 

Ballarina: Susana Azuar / Actrius: Sara Schkot i Ivet Castaño 

Piano: Adrià Aguilera / Direcció: Sònia Gatell 

Organització: Ajuntament, amb la col·laboració d’Espaiart 

BRAM! Musical 
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Vilatans amb professions 
cinematogràfiques 
 
Secció especial que mostra el treball de 
diferents professionals castellarencs en 
actiu amb tasques i funcions diverses en 
el setè art: 
 
Teresa Font (muntadora) 
Albert Pascual (director de fotografia) 
Montse Germán (actriu) 
Pere Joan Ventura (director) 
 

Mix de propostes castellarenques 
Finestra oberta a propostes audiovisuals 
locals: Joan Vives, Jaume Clapés, Oriol 
Font i Cèlia Novis. 

Secció “Castellarencs de cine” 
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Diumenge 28 de febrer, 18.30 h 

L’adopció 

• Dir. Daniela Féjerman.  

• 2015. Espanya. Drama. 96 minuts. 
VO català.  

• Sinopsi: Una parella viatja a un país 
d’Europa Oriental per adoptar un nen, 
però l’operació no surt com estava 
previst. 

• Amb l’assistència de la muntadora, 
Teresa Font. 

https://youtu.be/iIiq5i2GJ6o  

Secció “Castellarencs de cine” 

https://youtu.be/iIiq5i2GJ6o


Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

Dilluns 29 de febrer, 18.00 h 

Mix castellarenc: 

• 18.00 h: El 9N a Castellar        
(dir. Joan Vives) 

• 19.30 h: És tan dura la vida     
(dir. Jaume Clapés) 

• 20.00 h: Quan un poble diu prou 
(dir. Josep-Oriol Font) 

• 20.45 h: Sole Survivor – Única 
superviviente – Tràiler               
(dir. Cèlia Novis) 

Secció “Castellarencs de cine” 
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Dimarts 1 de març, 20.30 h 

Segon origen 

• Dir. Carles Porta. 

• 2015. Espanya. Ciència-ficció.     
102 minuts. VO català.  

• Sinopsi: Alba (14 anys) i Dídac (9 
anys) són els únics supervivents d’un 
holocaust d’origen extraterrestre que 
ha devastat el planeta. Adaptació de 
la novel·la de Manuel de Pedrolo. 

• Amb l’assistència del director de 
fotografia, Albert Pascual. 

https://youtu.be/v8azsFms1qY 

Secció “Castellarencs de cine” 

https://youtu.be/v8azsFms1qY


Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

Dimecres 2 de març, 20.30 h 

Sonata per a violoncel 

• Dir. Anna Bofarull. 

• 2015. Espanya. Drama. 107 minuts. 
VO català.  

• Sinopsi: A Júlia, una famosa 
violoncel·lista, li diagnostiquen 
fibromiàlgia. La lluita per seguir 
tocant esdevindrà un combat amb el 
seu propi cos. 

• Amb l’assistència de l’actriu Montse 
Germán. 

https://youtu.be/mxM0xMQsynE 

 

Secció “Castellarencs de cine” 

https://youtu.be/mxM0xMQsynE


Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

Divendres 4 de març, 20.00 h 

No estem sols 

• Amb l’assistència del director, Pere 
Joan Ventura. 

• 2015. Espanya. Documental.         
88 minuts. VO català i castellà.  

• Sinopsi: Història coral de la gent 
que agita a diari la vida en diferents 
ciutats espanyoles per canviar les 
coses. Descobrim la raó i la força de 
l’activisme social. 

https://youtu.be/giA6k-O0Kow  

Secció “Castellarencs de cine” 

https://youtu.be/giA6k-O0Kow
https://youtu.be/giA6k-O0Kow
https://youtu.be/giA6k-O0Kow
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Dijous 3 de març, 20.30 h 

El Rey de La Habana 

• Obertura de la secció oficial 

• Amb l’assistència del director, Agustí 
Villaronga 

• 2015. Espanya. Drama. 125 minuts. 
VO castellà.  

• Guanyadora de 4 premis Gaudí. 

• Sinopsi: Després de fugir d’un 
correccional, Reinaldo mira de 
sobreviure als carrers de La Habana de 
finals dels 90. 

https://youtu.be/3-iJr2ICsOE 

 

Secció oficial 

https://youtu.be/3-iJr2ICsOE
https://youtu.be/3-iJr2ICsOE
https://youtu.be/3-iJr2ICsOE
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Divendres 4 de març, 22.30 h 

El hijo de Saúl 

• Dir. László Nemes. 

• 2015. Hongria. Drama. 107 minuts.    
VO subtitulada. 

• Nominada a l’Oscar a millor pel·lícula de 
parla no anglesa. Premis: Gran premi del 
jurat i premi FIPRESCI al Festival de 
Cannes, Globus d’Or i Critics Choice 
Award a millor pel·lícula de parla no 
anglesa, entre d’altres. 

• Sinopsi: El 1944, a Auschwitz, un 
presoner jueu hongarès mira de salvar 
dels forns crematoris el cos d’un nen a qui 
pren com a fill. 

https://youtu.be/lq8mg8u8oOg  

Secció oficial 

https://youtu.be/lq8mg8u8oOg


Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

Dissabte 5 de març, 17.00 h 

Rams 

• Dir. Grímur Hákonarson 

• 2015. Islàndia. Drama. 93 minuts.      
VO subtitulada. 

• Premis: Millor pel·lícula (“Un Certain 
Regard”) al Festival de Cannes, Espiga 
d’Or (millor pel·lícula) al Festival de 
Valladolid – Seminci. 

• Sinopsi: En una remota vall d’Islàndia, 
dos germans que no es parlen des de fa 
40 anys han d’unir forces per salvar el 
seu ramat de xais.  

https://youtu.be/Mq1Fc07Aebk  

Secció oficial 

https://youtu.be/Mq1Fc07Aebk
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Dissabte 5 de març, 19.30 h 

Techo y comida 

• Dir. Juan Miguel del Castillo.  

• 2015. Espanya. 90 min. Drama.         
VO castellà. 

• Premis: Millor actriu (Natalia de 
Molina) als Goya i al Festival de Màlaga, 
on també va obtenir el Premi del públic.  

• Sinopsi: El 2012, Rocío, mare soltera i 
sense feina, fa treballs ocasionals mal 
pagats i ven al top manta objectes 
trobats per fer front a les despeses de 
manutenció i lloguer. 

https://youtu.be/rM-b1Fc6j6s  

Secció oficial 

https://youtu.be/rM-b1Fc6j6s
https://youtu.be/rM-b1Fc6j6s
https://youtu.be/rM-b1Fc6j6s


Del 26 de febrer al 6 de març de 2016 

 

Dissabte 5 de març, 22.30 h 

La juventud 

• Dir. Paolo Sorrentino. 

• 2015. Itàlia. 118 minuts. Drama. VO 
subtitulada. 

• Premis: Millor pel·lícula, director i actor 
(Michael Caine) als Premis del Cinema 
Europeu. 

• Sinopsi: Un retrat nostàlgic de la 
maduresa vital i creativa a partir de dos 
amics de 80 anys d’edat que saben que 
no tenen molt temps i decideixen 
afrontar junts el futur. 

https://youtu.be/jl0rpJH8QVw  

Secció oficial 

https://youtu.be/jl0rpJH8QVw
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Diumenge 6 de març, 18.30 h 

Mustang 

• Preestrena. 

• Dir. Deniz Gamze Ergüven. 

• 2015. França. 97 minuts. Drama.            
VO subtitulada. 

• Premis: Millor pel·lícula europea als Premis 
Goya i millor òpera prima als Premis del 
Cinema Europeu. Nominada a l’Oscar a millor 
pel·lícula de parla no anglesa. 

• Sinopsi: Ambientada en un poble turc, el 
film mostra la vida de cinc joves germanes 
orfes i els desafiaments a què s’enfronten 
com a noies en una societat conservadora. 

https://youtu.be/uuVDkMT00gE  

Secció oficial 

https://youtu.be/uuVDkMT00gE
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Diumenge 6 de març, 21.00 h 

Truman  

• Pel·lícula de cloenda.  

• Dir. Cesc Gay. 

• 2015. Espanya. 108 min. Drama. VO 
castellà 

• Premis: Cinc Premis Goya i sis Premis 
Gaudí (incloent millor pel·lícula en 
ambdós casos), entre d’altres. 

• Sinopsi: Dos amics de la infància ja 
madurs passen junts, després de molts 
anys, uns dies inoblidables, sobretot 
perquè aquesta serà la seva darrera 
trobada. 

https://youtu.be/Zc4gq70bZW0  

Secció oficial 

https://youtu.be/Zc4gq70bZW0
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BRAM! Infantil 

Diumenge 6 de març 

10.30 h, Vestíbul de l’Auditori i pl. del 
Mercat: 

Tallers de cinema per a tothom 

 

11.00 h, Auditori Municipal: 

Pas a pas 

Curtmetratges per a infants a partir de 2 
anys: Dodu, el nen de cartró (Portugal, 5 
min.), Els albercocs (Suècia, 12 min.), 
Rumors (Bèlgica-França, 7,30 min.), 
L’Aston i les pedres (Suècia, 9 min.), 
Despenjant la lluna (Alemanya, 6 min.), 
El circ d’en Topets i en Taquetes (Suècia, 
7,30 min.). 
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BRAM! Infantil 

Diumenge 6 de març 

12.00 h, Auditori Municipal: 

Actuació del Cor Sant Esteve       
Repertori de cançons brasileres 

 

12.30 h, Auditori Municipal: 

El nen i el món 

• Dir. Alê Abreu. 

• 2013. Brasil. 80 minuts. Aventures. Sense 
diàlegs. 

• Edats recomanades: a partir de 7 anys. 

• Premis: Millor pel·lícula independent als 
Premis Annie, Millor pel·lícula i premi del 
públic al Festival d’Annecy, entre d’altres. 
Nominada a millor llargmetratge d’animació 
als Premis Oscar. 
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BRAM! Escolar 

Del 9 de febrer al 7 de març 

• Per tercer any consecutiu, iniciativa inclosa al 
projecte de la Guia Didàctica que possibilitarà 
que prop de 3.350 alumnes de P3 a 2n 
Batxillerat i l’Escola d’Adults passin per 
l’Auditori a veure una pel·lícula proposada pel 
CCCV. Selecció: 

• Educació Infantil: “El Meu Primer Festival” 
(animacions amb espectacle d’El senyor 
Claqueta)  

• 1r i 2n de Primària: Ernest & Célestine 

• 3r i 4t de Primària: Wall-e  

• 5è i 6è de Primària: Los chicos del coro  

• 1r i 2n d’ESO: La vida es bella 

• 3r i 4t d’ESO i Escola d’Adults: Intocable  

• 1r i 2n de Batxillerat: El jardinero fiel 
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BRAM GASTRONÒMIC 
• Obertura d’espais de restauració en horaris 
del BRAM i ofertes especials 
 
PREMI ESPECIAL DEL PÚBLIC 
• El públic podrà votar les pel·lícules. Els 
participants entraran en el sorteig de 10 
saquets de mongetes del ganxet, producte 
típic de la masia de Can Casamada amb 
denominació d’origen. 
 

• Novetat: enguany, el públic votarà cada 
pel·lícula al final de cada projecció. 
 

• El director i la productora de la pel·lícula 
guanyadora s’enduran un sac de mongetes 
del ganxet, guardó de la Mostra.  
 
4t PREMI DEL JURAT JOVE 
• Format per joves castellarencs. 

Diversos 
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• Inclou l’accés a les projeccions de la 
secció oficial i de “Castellarencs de cine”. 
 

Preus: 
Abonament socis CCCV: 10 € 
Abonament públic general: 15 € 
 
Reserva: 
Al web www.clubcinemacastellar.com del 
12 de febrer al 2 de març (recollida a 
taquilla de l’Auditori en dies de projecció 
del CCCV fins al 2 de març). 
 
Compra: 
A taquilla de l’Auditori en dies de 
projecció del CCCV (fins a exhaurir 
existències). 

Preus: Abonaments 

http://www.clubcinemacastellar.com/
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Inauguració: entrada gratuïta (reserves a 
www.castellarvalles.cat/bram) 
 
Secció oficial: 5 €/projecció 
 
BRAM! Musical:  
Concert Som d’Oscar: 10 € general; 7,5 € amb 
dte. Reserves:  
www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica 
 
Castellarencs de cine: 
• Mix castellarenc: entrada gratuïta 
• L’adopció, Segon origen, Sonata per a 
violoncel i No estem sols: 3 €/projecció 
 

BRAM! Infantil: 
• Tallers i actuació Cor Sant Esteve: gratuïts 
• Pas a pas i El nen i el món: 4 € (menors de 3 
anys, gratuït) 

Preus: entrades puntuals 

http://www.castellarvalles.cat/bram
http://www.castellarvalles.cat/bram
http://www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica
http://www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica
http://www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica
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