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

• 19 activitats/projeccions.  

• Pressupost total: 15.000 euros 
(aportació municipal de 10.000 €). 

• Preus populars. 

• 7 seccions: Inauguració / BRAM 
musical / Festival “Els Curts d’El BRAM” 
/ Finestra Oberta / Secció oficial / 
BRAM infantil / BRAM escolar. 

Trets principals de la 9a edició 
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• Es manté l’aposta per una programació 
de cinema independent, d’autor, 
d’arreu del món i de compromís social. 
Pel·lícules nominades i premiades en 
festivals i en els darrers Premis Goya i 
Gaudí. 
 
• Temes: situació del món actual, els 
desnonaments, els drets dels infants, els 
drets de la dona en cultures islàmiques... I 
també hi haurà espai per a la comèdia! 
 
• Presència elevada de produccions 
catalanes i espanyoles, amb cinc 
directors convidats.  
 
• Increment de l’oferta per al públic 
familiar (amb tres projeccions). 
 
• Novetat: concurs de curtmetratges. 

Trets principals de la 9a edició 
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Divendres 3 de març, 20.30 h 

La reina de España (Espanya)  

• Comèdia. 

• Acte d’inauguració amb 
l’assistència del director Fernando 
Trueba. 

• Reconeixement al cineasta 
guanyador d’un Oscar per Belle 
Époque. 

• Projecció d’una pel·lícula que ha 
estat objecte, injustament, d’una 
campanya de boicot. 

• Reserva a 
www.castellarvalles.cat/bram. 

 

INAUGURACIÓ BRAM! 2017 

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


Del 3 al 12 de març de 2017 

 

Dissabte 4 de març, 20.30 h 

Concert: Històries a l’aire 

• Concert de bandes sonores per a 
cor i piano. 

• Repertori: Newsies, Mary Poppins, 
Els miserables i Mamma Mia. 

• Suites interpretades per les veus 
d’El Cor de la Nit, SOM·night i 
Musicorum. 

• Piano: Adrià Aguilera. 

• Arranjaments: Xavier Torras. 

• Direcció: Sònia Gatell. 

BRAM! Musical 
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Diumenge 5 de març, 18.45 h 

Sing Street (Irlanda) 

• Dir. John Carney (Once, Begin Again). 

• Comèdia dramàtica. Musical. 

• Sinopsi: Connor, un noi de 15 anys 
que viu al Dublín dels anys 80, es 
proposa fugir de la seva conflictiva llar. 
Crea una banda musical i compon 
cançons que són una forma de lluita. 

• El film figura a la llista de millors 
pel·lícules independents de l’any a la 
National Board of Review (crítica EUA). 

BRAM! Musical 
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Dilluns 6 de març, 20.30 h 
Dijous 9 de març, 18.00 h 
 
• 1a edició d’un festival de 
curtmetratges al municipi. 
 
• Projecció en dues sessions d’una 
vintena de curts seleccionats 
(durada màxima: 10 minuts/curt). 
 
• 412 inscripcions (rebudes entre 
l’1/11 i el 31/1) de 36 països 
diferents. 
 
• Els títols seleccionats es faran 
públics el 18 de febrer. 
 
• Hi haurà Premis del Jurat i Premi 
del Públic. 

Els Curts d’El BRAM! 
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Dimarts 7 de març, 20.30 h 

Cerca de tu casa (Catalunya) 

• Drama musical. 

• Amb l’assistència del director 
Eduard Cortés. 

•  Sinopsi: Musical sobre els 
desnonaments esdevinguts a l’Estat 
espanyol amb motiu de la crisi 
econòmica.  

• Protagonitzada per Sílvia Pérez 
Cruz, autora també de la banda 
sonora.  

• Premi Goya a millor cançó, Premi 
Gaudí a millor música i Millor Banda 
Sonora al Festival de Màlaga. 

 

Secció “Finestra Oberta” 
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Dimecres 8 de març, 19.00 h 

Sasha (Catalunya) 

• Documental. 

• Amb l’assistència del director Fèlix 
Colomer. 

• Sinopsi: migmetratge que tracta 
sobre l’acollida, durant un estiu, 
d’un nen ucraïnès de 8 anys per 
part d’una família catalana. 

• Projecte final de grau de l’ESCAC, 
que va rebre una menció especial a 
la Seminci, Festival de Valladolid 
2016. 

Secció “Finestra Oberta” 
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Dijous 9 de març, 20.30 h 

La propera pell (Catalunya) 

• Drama familiar. 

• Amb l’assistència del director Isaki 
Lacuesta. 

• Protagonistes: Àlex Monner, Emma 
Suárez, Sergi Lopez.  

• Sinopsi: Un adolescent desaparegut 
torna després de 8 anys, quan tots el 
donaven per mort, i s'incorpora a la 
vida familiar marcada pel misteri de la 
seva desaparició. 

• Premi Goya a millor actriu secundària, 
3 Premis Gaudí (pel·lícula, guió i 
actriu), 4 Premis al Festival de Màlaga 
(jurat, direcció, actriu i muntatge).  

Secció Oficial 
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Divendres 10 de març, 20.00 h 

En el mismo barco 
(Catalunya) 

• Documental. 

• Amb l’assistència del director 
Rudy Gnutti. 

• Sinopsi: documental sobre la 
responsabilitat del progrés 
tecnològic en la destrucció 
d’ocupació, analitzada per 
Zygmunt Bauman i José 
Múgica, entre d’altres. 

• Film que reflexiona sobre la 
situació del món actual. 

Secció “Finestra Oberta” 



Del 3 al 12 de març de 2017 

 

Divendres 10 de març, 22.30 h 

Paterson (EUA) 

• Drama. Cinema independent. 

• Director: Jim Jarmusch. 

• Sinopsi: Història sobre un 
conductor d'autobús i poeta 
aficionat a les petites coses 
anomenat Paterson, que viu a 
Paterson, New Jersey. 

• Millor actor 2016 (Adam 
Driver) per a la crítica de Los 
Ángeles. El film va ser present 
a la secció oficial del darrer 
Festival de Cannes. 

Secció Oficial 
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Dissabte 11 de març, 17.00 h 

El Petit Príncep (França) 

• Animació. 

• Director: Mark Osborne. 

• Aposta per incloure una 
proposta familiar a la secció 
oficial (versió doblada al 
català). 

• Sinopsi: la història d’Antoine 
de Saint-Exupéry s’explica dins 
d’una altra història, que mescla 
animació digital i stop motion. 

• Premi César al millor film 
d’animació. 

Secció Oficial 
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Dissabte 11 de març, 19.30 h 

I, Daniel Blake (Regne Unit) 

• Drama 

• Director: Ken Loach. Repeteix 
a la mostra per quarta vegada. 

• Sinopsi: Per primera vegada a 
la seva vida, Daniel Blake, 
fuster anglès de 59 anys que 
pateix problemes cardíacs, es 
veu obligat a anar als serveis 
socials. 

• Palma d’Or de Cannes i Premi 
del Públic al Festival de San 
Sebastián. 

Secció Oficial 
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Dissabte 11 de març, 22.30 h 

Frantz (França) 

• Drama històric. Remake. 

• Director: François Ozon. 
Repeteix a la mostra per 
segona vegada. 

• Sinopsi: En una petita ciutat 
alemanya, poc temps després 
de la 1a Guerra Mundial, Anna 
va tots els dies a visitar la 
tomba del seu promès Frantz, 
assassinat a França. 

• Millor nova actriu al Festival 
de Venècia i 11 nominacions als 
Premis César. 

Secció Oficial 
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Diumenge 12 de març, 18.45 h 

Bar Bahar. Entre dos mundos 
(Israel) 

• Drama. 

• Directora: Maysaloun Hamoud. 

• Sinopsi: Salma, Laila i Nur no 
encaixaran mai. Palestines amb 
passaport israelià, opten per 
viure una vida de llibertat a Tel 
Aviv, lluny del seu lloc d’origen. 

• Premi NETPAC al Festival de 
Toronto i Premi TVE “Otra 
mirada” al Festival de San 
Sebastián. 

Secció Oficial 
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Diumenge 12 de març, 21.00 h 

El ciudadano ilustre 
(Argentina) 

• Comèdia dramàtica. 

• Directors: Mariano Cohn i 
Gastón Duprat. 

• Sinopsi: Història d'un 
escriptor argentí, Premi Nobel 
de Literatura, que torna de 
visita al seu poble 40 anys 
després d’abandonar-lo. 

• Premi Goya a la millor 
pel·lícula hispanoamericana,  
Premi a millor actor (Oscar 
Martínez) al Festival de Venècia 
i Espiga de Plata i millor guió al 
Festival de Valladolid. 

Secció Oficial 
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BRAM! Infantil 

Diumenge 12 de març 

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

Tallers de cinema 

11.00 h, Auditori Municipal: 

Petits herois 

A partir de 4 anys. Per a tots els 
públics. 60 minuts. 

Divertida i bonica selecció de 
curtmetratges plena de sorpreses, 
enginy i creativitat. Amb un punt en 
comú: els seus petits herois 
protagonistes, que intenten fer front 
de forma enginyosa a diferents 
reptes vitals. 
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BRAM! Infantil 

Diumenge 12 de març 

12.00 h, Auditori Municipal: 

Actuació del Cor Sant Esteve 

12.30 h, Auditori Municipal: 

La vida d’en Carbassó (Suïssa) 

• Director: Claude Barras. 

• 66 minuts. A partir de 7 anys. 

• Sinopsi: Carbassó és un nen valent 
que després de perdre la seva mare 
ha d’ingressar a una llar d’acollida 
amb altres nens orfes de la seva edat.  

• Premis: Nominada a l’Oscar a millor 
pel·lícula d’animació, Premi del Públic 
i millor film europeu al Festival de San 
Sebastián i millor pel·lícula i premi del 
públic al Festival d’animació d’Annecy. 
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BRAM! Escolar 

Del 6 de febrer al 9 de març 

• Per quart any consecutiu, iniciativa inclosa al projecte de la Guia 
Didàctica que possibilitarà que prop de 3.300 alumnes de P3 a 2n de 
Batxillerat i l’Escola d’Adults passin per l’Auditori a veure una pel·lícula 
proposada pel CCCV.  
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BRAM! Escolar 

Selecció: 

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

• 1r i 2n de Primària: Ponyo al penya-
segat 

• 3r i 4t de Primària: El Petit Príncep  

• 5è i 6è de Primària: Nuestro último 
verano en Escocia 

• 1r i 2n d’ESO: El show de Truman 

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

• 1r i 2n de Batxillerat: Techo y comida 
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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. 
 

• Com l’any passat, 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.  
 
5è PREMI DEL JURAT JOVE 
• Format per joves castellarencs. 

Informació d’interès 
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ABONAMENTS 
 
L’abonament del BRAM! és vàlid per a totes les 
sessions excepte la inauguració (03/03), el 
concert Històries a l’aire (04/03) i el BRAM 
infantil (12/03). 
 
Inclou l’accés a 12 projeccions:  
• BRAM musical: Sing Street 
• Festival Els Curts d’El BRAM! (2 sessions) 
• Finesta Oberta: Cerca de tu casa, Sasha i En 
el mismo barco 
• Secció oficial: La propera pell, Paterson, El 
Petit Príncep, I, Daniel Blake, Frantz, Bar Bahar 
i El ciudadano ilustre 
 
Preus: 
Abonament socis CCCV: 10 €. 
Abonament públic general: 15 €. 

Informació d’interès 
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Reserva d’abonaments: reserva al 
web www.clubcinemacastellar.com (del 8 
de febrer al 8 de març). 
 
Data límit de recollida a taquilla de 
l’Auditori en dies de projecció del Club 
Cinema Castellar Vallès: fins dimecres 8 
de març. 
 
Compra d’abonaments: a la taquilla 
de l’Auditori en dies de projecció del 
Club Cinema Castellar Vallès (fins a 
exhaurir existències). 

Informació d’interès 
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ENTRADES PUNTUALS 
 
Inauguració: La reina de España 
3 €. Reserves al web municipal 
www.castellarvalles.cat/bram.  
 
BRAM! Musical: 
Concert Històries a l’aire 
10 € general; 7,5 € col·lectius amb 
descompte (joves fins a 25 anys, majors 
de 65 anys, posseïdors del carnet de la 
Xarxa de Biblioteques i del Voluntariat 
per la Llengua, socis de L'Aula d'Extensió 
Universitària i CCCV, i amb abonament 
del BRAM!). Reserves al web municipal 
www.castellarvalles.cat/bram.  

Informació d’interès 

http://www.castellarvalles.cat/bram
http://www.castellarvalles.cat/bram
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ENTRADES PUNTUALS 
 
Secció oficial i Sing Street: 
5 €/projecció 
 
Finestra Oberta i Festival Els Curts 
d’El BRAM!: 
3 €/projecció 
 
BRAM! Infantil: 
Tallers de cinema i actuació del cor Sant 
Esteve: entrada gratuïta. 
Petits herois i La vida d’en Carbassó: 4 € 
(menors de 3 anys: entrada gratuïta). 
 
Venda d’entrades puntuals: 
A la taquilla de l’Auditori 30 minuts 
abans de cada projecció del BRAM! 
 

Informació d’interès 
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