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Institut Joan Brudieu

VISIONAT DE STOPMOTION I CURTS DELS ALUMNES DE BATXILLERAT
DILLUNS 18 DE JUNY A LES 15h AL CINEMA GUIU

PER QUÈ JO? ............................................................ADRIANA RODRIGUEZ, ALBA GARCIA
MADAME ROUGE.................................ARIADNA GUARDIA, YING ZHU, MONICA HILARIO
PASADO OSCURO....................................................................................KILIAN VISANZAY
HUMANS TRENQUEN NATURA............................... .ARIADNA OSORIO, AINOA ACEBEDO
RECEPRTES PIRINEU.....................................................MAYA ESCOFET, ANNA BARROSSO
LOVE STORY..................................................................GEMMA BARS , JUDITH BATLLORI
PICURT 2018........................................................ULLA SUNNEMANN, MARIA LOMBARTE
FLUNNING..............................................................................................ARIADA GUARDIA

TAMBÈ VEUREM EL DOCUMENTAL: AGUSTI

CEP CULTURA I ENTORN és una associació que pretén estudiar, preservar i promoure la cultura, els costums i tradicions que d’una forma directa
estiguin relacionades amb les poblacions, la historia i els habitants de l’entorn geogràfic que es coneix com a PIRINEU.
Així mateix pretén explorar i difondre els valors del patrimoni natural que constitueix aquest territori.
Tot això es fa des de tres àmbits;
1.-L’audiovisual amb una mostra de cinema de muntanya, PICURT que es troba en la seva 11na edició amb 5 dies de projeccions de cinema de
d’arreu del mon .
2.-Crear sinergies de col·laboració amb les escoles amb tallers de stopmotions i de creació de curtmetratges de temàtica de muntanya com a motor
i dinamització per el territori a través de l’audiovisual.
3.-Organitzar seminaris i jornades teòriques amb experts al voltant de les necessitats de la muntanya.
És important que els educadors posin atenció a les necessitats del territori a través de reconducció d’activitats enfocant les excel·lències que el
nostre entorn genera per així fixar més població i evitar el despoblament tant fort que sofreix des de fa anys els habitats muntanyencs.

Aquest document (180612_Stopmotion_Curts) pot quedar obsolet una vegada imprès (13-juny-18)
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